Priemonė: Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

Partneris(-iai)
Remiamos
veiklos

Projekto dydis
Prašomos
pagalbos dydis
Didžiausias
leistinas
pagalbos
intensyvumas
Projekto trukmė
Projekto vieta
Pagalbos
būtinumas /
proporcingumas
Išlaidos

apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji
juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybės.
Juridiniai asmenys
1) viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, įskaitant informacijos, higienos
ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą;
2) viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai,
pritaikant minėtus objektus turizmui;
3) aukščiau nurodytų viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas;
4) įvairių regiono turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų
įgyvendinimas.
Finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatytas siauresnis remtinų veiklų
sąrašas.
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) 1083/2006 nuostatomis, projektas
negali būti didesnis kaip 172,64 mln. litų
nuo 0,1 mln. litų
iki 85 proc. – viešas projektas
iki 70 proc. – valstybės pagalbos projektas
24 mėn.
Lietuvos respublikos teritorijoje (išskyrus jei vykdoma 4 veikla)
Gali būti pradėtas įgyvendinti (gali būti pradėtos projekto veiklos ir patirtos
išlaidos, kurioms finansuoti bus prašoma pagalbos) po paraiškos registravimo
dienos. Jei projektas įgyvendinamas kaip viešas projektas, jis gali būti pradėtas
ne anksčiau kaip 2007 m. sausio 1 d.
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) statinių projektavimo išlaidos;
5) projektui įgyvendinti būtinų perkamų paslaugų (pavyzdžiui, vertimo,
projektavimo, transportavimo) pirkimo išlaidos.

LR ūkio ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 4-578
patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pareiškėjas

VP priedas patvirtintas 200807-23 nutarimu Nr. 787

Numatomi reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Prioritetiniai
kriterijai:

1) Visi projektai turi atitikti regiono plėtros planą. Jei savivaldybės turi
strateginį plėtros planą, tai projektas turi atitikti regiono plėtros planą ir
strateginį plėtros planą. Jei savivaldybė neturi strateginio plėtros plano, turi
būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto;
2) Turizmo informacijos sklaidos ir (ar) rinkodaros projektų atveju privaloma
sąlyga – vienoje apskrityje esančių kelių savivaldybių kartu teikiami projektai;
3) Jei projekto metu numatomas nekilnojamųjų kultūros objektų pritaikymas
turizmo reikmėms, objektas turi būti įtrauktas į kultūros vertybių registrą.
Netaikomi

Patvirtinti 2008-01-25
Stebėsenos komitete

Specialieji vertinimo kriterijai
Atitikties
kriterijai:

Rezultato

Produkto

Pritraukta privataus finansavimo lėšų (mln.Lt);
Sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys (skaičius, vnt.);
Turistai, apsilankę turizmo informacijos centruose po projektų įgyvendinimo
per 2 metus nuo projekto įgyvendinimo (skaičius, vnt.).
Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai (skaičius, vnt.);

VP priede

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

Įgyvendintos rinkodaros priemonės (skaičius, vnt.);
Projektai (skaičius, vnt.)

Projektų atranka - regionų projektų planavimas

