Partneris(-iai)
Remiamos veiklos

Projekto dydis
Prašomos pagalbos dydis
Didžiausias leistinas
pagalbos intensyvumas
Projekto trukmė
Projekto vieta

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, juridiniai asmenys,
kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Juridiniai asmenys
1) tarptautinių konferencijų centrų, turinčių nors vieną ne mažesnę
kaip 2500 vietų salę ir bent 10 mažesnių salių, statyba ir
rekonstravimas;
2) daugiafunkcių sporto ir pramogų objektų, skirtų nuo 5000 iki
10000 žiūrovų bei didesnių ir teikiančių galimybę organizuoti
įvairius renginius, statyba ir rekonstravimas;
3) viešųjų sporto objektų rekonstravimas – jų pritaikymas turizmui.
Finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatytas siauresnis remtinų
veiklų sąrašas.
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) 1083/2006 nuostatomis,
projektas negali būti didesnis kaip 172,64mln. litų
nuo 0,2 iki 50 mln. litų
iki 100 proc. - viešas projektas
iki 70 proc. - valstybės pagalbos projektas
36 mėn.
projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Lietuvos Respublikos
teritorijoje.

Pagalbos būtinumas /
proporcingumas

Gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau kaip 2007 m. sausio
1 d. (jei projektui netaikomos valstybės pagalbos teikimo
taisyklės). Valstybės pagalbos atveju, projektas gali būti
pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei pareiškėjas pateikė LVPA
paraišką.

Išlaidos

1) materialios investicijos (išskyrus pastatų ir transporto
priemonių įsigijimą);
2) nematerialus turtas;
3) infrastruktūros tvarkymo darbų išlaidos teritorijai/aplinkai
sutvarkyti, įskaitant statinių, pastatų nugriovimo darbus;
4) projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų (pavyzdžiui,
vertimo, projektavimo, transportavimo) pirkimo išlaidos.

LR ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 4-378
patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pareiškėjas

VP priedas patvirtintas 2008-0723 nutarimu Nr. 787

Priemonė: Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Numatomi reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Atitikties kriterijai:

Prioritetiniai kriterijai:

1) objektui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu suteiktas
nacionalinės svarbos statusas;
2) įgyvendinus projektą bus sukurtas kompleksas laisvalaikio ir (ar)
dalykinio turizmo paslaugų;
3) numatomame statyti ar rekonstruoti tarptautiniame konferencijų
centre bus nors viena ne mažesnė kaip 2500 vietų salė ir bent dešimt
mažesnių salių (taikoma tik 1 veiklos atveju);
4) numatomas statyti ar rekonstruoti daugiafunkcinis sporto ir
pramogų objektas talpins nuo 5 000 iki 10 000 žiūrovų bei didesnius
ir teiks galimybę organizuoti įvairius (tame tarpe ir tarptautinius)
renginius (taikoma tik 2 veiklos atveju).
netaikomi

Patvirtinti 2008-04-03 Stebėsenos
komitete, kriterijai naujai
patvirtinti 2009-05-29

Specialieji vertinimo kriterijai

Rezultato

Pritraukta privataus finansavimo lėšų (mln. Lt);
Sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys (skaičius,
vnt.);
Pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (skaičius,
vnt.);

VP priede

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

Produkto

Suorganizuota tarptautinių renginių per 3 metus po projekto
įgyvendinimo (skaičius, vnt.)
Pastatyti nauji objektai (skaičius, vnt.);
Projektai (skaičius, vnt.)

Projektų atranka - valstybės projektų planavimas

