
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 tvarkos  

2 priedas 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
(Projektinio pasiūlymo tinkamumo vertinimą atliekančios 

institucijos pavadinimas) 

 

PROJEKTINIO PASIŪLYMO TINKAMUMO  

VERTINIMO FORMA 

 

Projektinio pasiūlymo gavimo data:   

Projektinio pasiūlymo Nr.:  

Pareiškėjo/teikėjo pavadinimas:  

 

 Taip Ne 

1. Pareiškėjo ir partnerio (partnerių) vertinimas   

1.1. Projektinio pasiūlymo teikėjas atitinka atitinkamos veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų 
nustatytus reikalavimus  

  

1.2. Pareiškėjas atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

nustatytus reikalavimus 

  

1.3. Partneris (partneriai), jei projektą numatoma įgyvendinti su partneriu 

(partneriais), atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 

nustatytus reikalavimus 

  

2. Projekto veiklos tinkamumas finansuoti   

2.1. Projekto veikla atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą 

remiamą veiklą 

  

2.2. Projekto veikla atitinka Bendro stebėsenos komiteto Žmogiškųjų išteklių 

plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos 

veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų ES 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintus  bendruosius ir 

specialiuosius projektų atrankos kriterijus. 

  

2.3. Projekto veikla atitinka Tauragės  regiono plėtros planą   

2.4 Projekto veikla atitinka savivaldybės, teikusios pasiūlymą, strateginį plėtros 

planą 

  

2.5. Projekto veikla atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygo aprašo nuostatoms 

  

3. Projekto išlaidų ir finansavimo tinkamumas   

3.1. Projekto išlaidos atitinka atitinkamos veiksmų programos prioriteto 

įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytą 

remiamą veiklos sritį 

  

3.2. Pareiškėjas ir/arba partneris (partneriai), jei projektą numatoma įgyvendinti   



su partneriu (partneriais), įsipareigoja finansuoti dalį tinkamų projekto 

išlaidų (atsižvelgiant į paramos intensyvumo sąlygas). 

4. Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas   

4.1. Projekto pradžios data atitinka atitinkamos veiksmų programos 

prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų 

apraše nustatytus reikalavimus 

  

4.2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis atitinka atitinkamos veiksmų 

programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo 

sąlygų apraše nustatytus reikalavimus 

  

 

PASTABOS: 

.............................................................................................................................................................................. 

(ar trūksta dokumentų ir kokių)  

 

 

Užpildė: ________    ___________________________        ____________          _____________________ 
                 (Data)                            (Pareigos)                                      (Parašas)                        (Vardas ir pavardė) 

 


