Partneris(-iai)
Remiamos veiklos

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

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai
asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės
biudžetinė įstaiga.
Juridiniai asmenys
1) viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji
statybos darbai, pritaikant minėtus objektus turizmui;
2) nurodytos viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas.
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) 1083/2006 nuostatomis,
projektas negali būti didesnis kaip 172,64mln. litų
nuo 0,2 iki 10 mln. litų
iki 100 proc. - viešas projektas
iki 70 proc. - valstybės pagalbos projektas
36 mėn.
- didžiąja dalimi projektas įgyvendinamas nacionalinio turizmo
maršruto teritorijoje arba yra unikalus turizmo objektas
Gali būti pradėtas įgyvendinti (gali būti pradėtos projekto veiklos ir
patirtos išlaidos, kurioms finansuoti bus prašoma pagalbos) po
paraiškos registravimo dienos.
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

LR ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu
Nr. 4-441 patvirtintas projektų finansavimo sąlygų
aprašas

Pareiškėjas

VP priedas
patvirtintas 200807-23 nutarimu

Priemonė: Viešųjų nekilnojamų paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikmėms
Numatomi reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Atitikties kriterijai:

Prioritetiniai kriterijai:

1) Objektas yra savivaldybėje (-ėse), kurioje formuojamas
nacionalinis turizmo maršrutas, arba yra priskirtinas pavieniam
unikaliam turizmo objektui;
2) Objektas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą arba yra valstybės
saugomoje kultūros paveldo vietovėje;
3) Įgyvendinus investicinį projektą, objektas bus pritaikytas turizmo
reikmėms;
4) Projektu planuojamos turizmo infrastruktūros sukūrimo ir (ar)
išplėtojimo poreikis numatytas nacionalinio lygmens vidutinės
trukmės turizmo strateginio planavimo dokumentuose.
Netaikomi

Patvirtinti 2008-11-12
Stebėsenos komitete

Specialieji vertinimo kriterijai

Rezultato

Produkto

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.).
Sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai (skaičius,
vnt.);
Projektai (skaičius, vnt.)

Projektų atranka - valstybės projektų planavimas

VP priede

Priemonės įgyvendinimo rodikliai

