OGŁOSZENIE PIĄTEGO NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMIE WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA
13 października 2011 r. zostanie ogłoszony piąty nabór wniosków w ramach Programie Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska, wspierającym projekty dwustronnej współpracy. Nabór zakończy się 17
stycznia 2012 r. Do tego dnia, do godz. 16.00 czasu litewskiego (GMT + 02:00), należy dostarczyć
wnioski o dofinansowanie (w wersji papierowej oraz elektronicznej) do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego (WST).
Celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego
poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności regionów po obu stronach
granicy.
Na realizację projektów przeznaczono około 7 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR).
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
dotyczące Piątego naboru wniosków
1. Wartość projektu – do 500 000 euro dofinansowania z EFRR.
2. Czas trwania projektu – do 18 miesięcy.
3. Działania, które wpisują się w pod-priorytety 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 i cały Priorytet 2, zgodnie z ich
specyfikacją w Podręczniku Programu, z wyłączeniem finansowania przygotowania
dokumentacji technicznej oraz studiów wykonalności (jako jednego z działań projektu).
4. Oczekiwane wskaźniki produktu i rezultatu – piąty nabór wniosków ukierunkowany jest na
osiągnięcie wskaźników Programu, które nie zostały jeszcze w pełni osiągnięte przez projekty
wdrażane w jego ramach. Według Podręcznika Programu, każdy ze złożonych projektów
powinien dążyć do osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika produktu i przynajmniej 1
wskaźnika rezultatu, odpowiadającego wybranemu pod-priorytetowi, spośród wymienionych
poniżej
Priorytet 1. „Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego”:
Pod-priorytet 1.1:
• Liczba stworzonych/zrekonstruowanych obiektów infrastrukturalnych
• Liczba miast/społeczności połączonych nowymi środkami transportu, transportem publicznym,
sieciami energetycznymi, IT i komunikacyjnymi
• Liczba działań służących zwiększeniu wydajności energetycznej
• Liczba opracowanych/wdrożonych planów/ strategii/ koncepcji
przestrzennych/regionalnych planów/ strategii/ koncepcji dla obszaru transgranicznego
Pod-priorytet 1.2:
• Liczba projektów skierowanych na transgraniczną współpracę w działalności biznesowej oraz w
badaniach, rozwoju i innowacjach
• Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspieranej działalności sieci
biznesowych
Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego:
Pod-priorytet 2.1:
• Liczba władz lokalnych i regionalnych zaangażowanych we wspólne działania dotyczące sytuacji
kryzysowych
Pod-priorytet 2.2:
• Liczba organizacji zaangażowanych w działania skierowane na poprawę sytuacji na
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transgranicznym rynku pracy i w zatrudnieniu
Liczba uczestników działań skierowanych na zmniejszenie bezrobocia, zatrudnionych w ciągu 6
miesięcy po zakończeniu projektu
Liczba działań rozwijających infrastrukturę środowiskową
Liczba wspólnie zarządzanych obszarów środowiskowych w wyniku zrealizowanego projektu
Liczba obiektów korzystających ze źródeł czystej i odnawialnej energii w wyniku zrealizowanego
projektu

Pozostałe warunki dotyczące obszaru Programu,
współfinansowania pozostają niezmienione.
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Obszar kwalifikowalny Programu:
 Na Litwie: Okręgi Olicki i Mariampolski jako obszar główny oraz Okręgi Tauroski, Kowieński i
Wileński (bez miasta Wilna) jako obszar przyległy.
 W Polsce: Podregiony Białostocko-Suwalski i Ełcki, jako obszar główny oraz podregiony
Łomżyński i Olsztyński, jako obszar przyległy.
Wnioskodawcami mogą być władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ich jednostki organizacyjne,
podmioty publiczne, takie jak: instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, szkoły, uniwersytety,
agencje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne organizacje non-profit.
W każdym projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwaj partnerzy reprezentujący oba kraje.
Maksymalna liczba parterów w projekcie wynosi 8.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu. Partnerzy muszą zapewnić wkład własny wynoszący 15%. Minimalne
dofinansowanie projektu wynosi 100.000 euro, maksymalne – 500.000 euro.
Formularz Aplikacyjny oraz pozostałe dokumenty (Dokument Programu, Podręcznik Programu,
Wytyczne wypełniania wniosku, Wytyczne jak używać elektronicznej wersji wniosku o
dofinansowanie) znajdują się na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu.
Szczegółowe informacje można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym, tel. +370 5 261
0477; info@lietuva-polska.eu.

