OGŁOSZENIE SZÓSTEGO NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA
8 kwietnia 2013 r. zostanie ogłoszony szósty nabór wniosków w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronnej współpracy. Nabór zakończy się
20 maja 2013 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 przeznaczonych zostanie ok. 3 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR). Wartość dostępnych środków może wzrosnąć w ciągu roku.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
dotyczące szóstego naboru wniosków
1. Wartość projektu – wartość minimalna projektu wynosi 100 000 euro dofinansowania z EFRR,
wartość maksymalna – 1 000 000 euro dofinansowania.
2. Czas trwania projektu – projekt powinien być wdrożony do końca 2014 r.
3. Działania, które wpisują się w pod-priorytety 1.1, 1.2 i 1.3 Priorytetu 1 zgodnie z ich specyfikacją w
Podręczniku Programu, z wyłączeniem finansowania przygotowania dokumentacji technicznej oraz
studiów wykonalności (jako jednego z działań projektu).
Wskaźnik „Liczba miast/społeczności połączonych nowymi środkami transportu, transportem
publicznym, sieciami energetycznymi, IT i komunikacyjnymi” nie został jeszcze osiągnięty w ramach
Programu, działania te są bardzo pożądane.
4. Pozostałe warunki dotyczące obszaru Programu, kwalifikowalności partnerów, partnerstwa
i współfinansowania pozostają niezmienione.
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%.
Wspólny Sekretariat Techniczny planuje organizację indywidualnych konsultacji dla instytucji chcących
ubiegać się o dofinansowanie w ramach szóstego naboru wniosków. Po stronie polskiej spotkania odbędą
się:



25 kwietnia 2013 r. w Augustowie;
7 maja 2013 r. w Ełku.

Dokładne miejsca konsultacji zostaną przedstawione w najbliższym czasie na stronie internetowej Programu
www.lietuva-polska.eu. Zainteresowanych udziałem w konsultacjach prosimy o wypełnienie oraz odesłanie
do WST formularzy rejestracyjnych.
Formularz Aplikacyjny oraz pozostałe dokumenty (Dokument Programu, Podręcznik Programu,
Wytyczne wypełniania wniosku, Wytyczne jak używać elektronicznej wersji wniosku

o dofinansowanie) są
w czasie trwania naboru.
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W razie pytań prosimy o kontakt ze Wspólnym sekretariatem Technicznym: +370 5 261 0477;
info@vilniusjts.eu.

