OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PARASOLOWYCH
W RAMACH II ETAPU FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW
PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
LITWA-POLSKA
Nabór w ramach II etapu Funduszu Małych Projektów (FMP) Programu Współpracy
Transgranicznej
Litwa-Polska,
wspierającego
dwustronne
projekty
współpracy
transgranicznej, został ogłoszony 21 maja 2013 r. Termin zgłaszania wniosków o
dofinansowanie upływa 30 sierpnia 2013 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00).
Wnioski wraz z wersją elektroniczną należy dostarczyć do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego (WST) najpóźniej do tego czasu.
Ogólnym celem strategicznym Programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju
obszaru przygranicznego poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej
spójności regionów po obu stronach granicy.
Na realizację II etapu FMP w ramach Priorytetu 1. Wzrost konkurencyjności i
produktywności regionu transgranicznego przeznaczono ok. 2 000 000 euro, a w ramach
Priorytetu 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru
transgranicznego ok. 1 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR).
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
dotyczące II etapu FMP
1. Wartość projektu – wartość maksymalna projektu parasolowego (FMP) wynosi 1 000 000 euro
dofinansowania z EFRR.
2. Czas trwania FMP – maksymalny czas wdrażania projektu parasolowego wynosi 12 miesięcy
(ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2014 r.).
3. Wspierane działania w ramach FMP – wszystkie działania, które wpisują się w podpriorytety 1.1,
1.2 i 1.3 oraz 2.1 i 2.2 zgodnie z ich specyfikacją w Podręczniku Programu, z wyłączeniem
finansowania przygotowania dokumentacji technicznej oraz studiów wykonalności. W ramach
danego podpriorytetu ci sami partnerzy FMP mogą złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie
FMP.
4. Oczekiwane produkty i rezultaty FMP - nabór wniosków w ramach II etapu FMP jest otwarty dla
projektów zgodnych z celami podpriorytetów 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 i 2.2. Szczególnie pożądane są
projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia wskaźnika w ramach podpriorytetu 1.1 Liczba
miast/społeczności połączonych nowymi środkami transportu, transportem publicznym, sieciami
energetycznymi, IT i komunikacyjnymi.
5. Liczba partnerów wdrażających FMP: 2, reprezentujących oba kraje uczestniczące w
Programie. Jeden z partnerów pełni rolę Partnera Wiodącego FMP, drugi – Partnera Projektu
FMP.
6. Rola partnerów wdrażających FMP: zarówno Partner Wiodący jak i Partner Projektu FMP są
wspólnie odpowiedzialni za:
- ustalenie głównego celu projektu parasolowego;
- ogłoszenie otwartego naboru wniosków o dofinansowanie Małych Projektów;
- powołanie Komitetu Sterującego FMP;
- koordynację oceny wniosków o dofinansowanie Małych Projektów pod względem
administracyjnym i jakościowym i wyboru od 5 do 20 Małych Projektów, które odpowiadają
ogólnemu celowi projektu parasolowego i celowi Programu, do wdrożenia w ramach FMP
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(przynajmniej 25% Beneficjentów Małych Projektów powinno pochodzić z jednej strony
granicy);
przygotowanie wniosku o dofinansowanie FMP na podstawie wybranych Małych Projektów;
dostarczenie wniosku o dofinansowanie FMP do WST przed upływem w/w terminu;
codzienne zarządzanie FMP w czasie jego wdrażania (operacje finansowe, raportowanie,
kontrole na miejscu (jeśli zostały zaplanowane).

7. Wymagania stawiane Partnerowi Wiodącemu FMP: doświadczenie we wdrażaniu przynajmniej
jednego projektu o charakterze transgranicznym o wartości nie mniejszej niż 150 000 euro.
8. Wymagania stawiane Małym Projektom: jako Mały Projekt rozumiane jest działanie/zespół
działań, wskazany we wniosku o dofinansowanie Małego Projektu, wdrażany przez pojedynczego
Beneficjenta Małego Projektu. Wartość jego dofinansowania z EFRR wynosi od 5 000 do 100 000
euro. Koszty robót w każdym Małym Projekcie nie mogą przekraczać 49% jego całkowitego
kwalifikowalnego budżetu. Mały Projekt powinien przyczyniać się do realizacji ogólnego celu FMP.
Szczegółowy opis i wymagania dotyczące FMP i Małych Projektów znajdują się w
Wytycznych wdrażania II etapu Funduszu Małych Projektów.
Pozostałe warunki dotyczące obszaru Programu, kwalifikowalności partnerów, partnerstwa i
współfinansowania są zgodne z zasadami opisanymi w Podręczniku i Dokumencie Programu.
Obszar kwalifikowalny Programu obejmuje:
 Na Litwie: Okręgi Olicki i Mariampolski jako obszar główny oraz Okręgi Tauroski,
Kowieński 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. Szczegółowe
wymagania dotyczące Partnerów Wiodących są opisane w Podręczniku Programu dostępnym na
stronie internetowej www.lietuva-polska.eu.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych
kosztów kwalifikowalnych projektu. Partnerzy muszą zapewnić wkład własny wynoszący 15%.
Formularz Aplikacyjny oraz pozostałe dokumenty (Podręcznik Programu, Wytyczne
wdrażania II etapu Funduszu Małych Projektów, Wytyczne wypełniania wniosku, Wytyczne
jak używać elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz formularze dotyczące
Małych Projektów) są dostępne na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu.
W razie pytań prosimy o kontakt ze Wspólnym sekretariatem Technicznym: +370 5 261 0477;
info@vilniusjts.eu.
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