EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO
LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS
6-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
PARAMAI IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO (ERPF) GAUTI
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa nuo
2013 m. balandžio 8 d. skelbia 6-ąjį kvietimą teikti paraiškas dvišalio (Lietuvos ir Lenkijos pasienio
regionų) bendradarbiavimo projektų paramai. Paraiškų pateikimo terminas yra 2013 m. gegužės 20 d., 16:00
(GMT + 02:00) val. Iki to laiko paraiškos, įskaitant ir elektronines jų versijas, turi būti pristatytos į Jungtinį
techninį sekretoriatą.
Pagrindinis programos tikslas – skatinti tvarų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir
teritorinę sanglaudą.
Projektams bus skirta apie 3 milijonus eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos. Ši suma per
metus gali būti padidinta.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI
6-AJAM KVIETIMUI TEIKTI PARAIŠKAS
1. Projekto vertė – minimali vienam viešo konkurso būdu atrinktam projektui skiriama paramos suma
yra 100 000 eurų, maksimali suma yra ne daugiau kaip 1 000 000 eurų ERPF vienam projektui.
2. Projekto trukmė – visi projektai turi būti įgyvendinti iki 2014 metų pabaigos.
3. Remiamos veiklos – visos veiklos, kurios prisideda prie 1 prioriteto 1.1, 1.2 ir 1.3 sub-prioritetų
tikslų įgyvendinimo, išskyrus galimybių studijų ir techninės dokumentacijos parengimą. Ypatingai
laukiamos veiklos, prisidedančios prie rezultatų rodiklio „Miestų/bendruomenių, sujungtų (aprėptų)
naujais transporto, viešojo transporto, energijos, IT ir ryšių tinklais, skaičius“ įgyvendinimo,
kadangi minėtas rodiklis programos mastu dar nėra visiškai įgyvendintas.
4. Kitos sąlygos, susijusios su Programos teritorija, tinkamais partneriais, partneryste ir bendruoju
finansavimu išlieka nepakitusios:
Programa aprėpia tokias teritorijas:
 Lietuvoje: Alytaus, Marijampolės apskritys kaip pagrindinės teritorijos ir Tauragės, Kauno ir
Vilniaus (išskyrus Vilniaus miestą) apskritys kaip besiribojančios teritorijos.
 Lenkijoje: Balstogės – Suvalkų ir Elko sub-regionai kaip pagrindinės teritorijos bei Lomžos ir
Olštyno sub-regionai kaip besiribojančios teritorijos.
Pareiškėjais gali būti nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos, organizacijos, kurioms
taikoma viešoji teisė, tokios kaip mokslo ir mokymo įstaigos, paramos fondai, mokyklos, universitetai,
savivaldybės įmonės, agentūros, asociacijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos ir kitos pelno
nesiekiančios organizacijos.
Ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 8 organizacijos iš abiejų šalių turi būti įtrauktos į projektą kaip
partneriai.
85 proc. visų tinkamų projektų lėšų yra bendrai finansuojamos iš ERPF, projekto partneriai turi prisidėti 15
proc. nuosavų lėšų.
Jungtinis techninis sekretoriatas planuoja surengti asmenines konsultacijas potencialiems pareiškėjams
regionuose Lietuvoje ir Lenkijoje:
balandžio 24 d. konsultacijos vyks Marijampolėje;

balandžio 25 d. konsultacijos vyks Augustave;
gegužės 7 d. konsultacijos vyks Elke;
gegužės 8 d. konsultacijos vyks Dauguose, Alytaus rajone.
Apie tikslų laiką ir vietą bus informuota vėliau.
Paraiškos formą ir kitus dokumentus (Programos vadovą, Gaires kaip užpildyti paraiškos formą, Gaires kaip
dirbti su skaitmenine paraiškos forma) pareiškėjai gali rasti interneto svetainėje www.lietuva-polska.eu.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Jungtinį techninį sekretoriatą: tel. (8 5) 261 0477, el. paštas
info@lietuva-polska.eu.

