PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR
(AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo ir
(ar) keitimo teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos finansų
ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

Priemonė Nr. 11.0.1-CPVA-V-201
„Veiksmų programos administravimas“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

187,54 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR
(AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

-

pasirengimas, valdymas, stebėsena,
tinklų kūrimas, skundų sprendimas,
kontrolė, auditas, administracinės
naštos projektų vykdytojams mažinimas,
įskaitant elektroninio keitimosi
duomenimis sistemas;

-

ES struktūrinių fondų lėšas
administruojančių institucijų, ekonominių
ir socialinių partnerių, projektų vykdytojų
gebėjimų administruoti ir naudoti ES
struktūrinių fondų lėšas stiprinimas;

-

techninės paramos projektų
administravimas;

-

minėtos veiklos gali būti susijusios su
ankstesniais ir (ar) vėlesniais
finansavimo laikotarpiais.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Galimam techninės paramos gavėjui yra pavesta atlikti:

-

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą, taisyklėse (LRV 2014-06-04 nutarimas Nr. 528)
nustatytas LRV (LRVK), VI, TvI, MI, ministerijos, ĮI, RPD, FNTT,
KT, VPT ar MPC funkcijas;

-

ir (arba) Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse (LRV
2007-10-17 nutarimas Nr. 1139) nustatytas VI, TvI, MI,
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, ĮI, VDV ar VPT
funkcijas;

-

ir (arba) ES sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje
taisyklėse (LRV 2001-08-24 nutarimas Nr. 1026) nustatytas VI,
MI,TI, ĮI, auditą koordinuojančiosios institucijos, institucijos,
atsakingos už atrankinius patikrinimus, funkcijas, susijusias su
projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų,
užbaigimu;

-

ir (arba) LRS 2003-07-01 nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos
Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar institucijai, pateikusiai
sutikimą įgyvendinti techninės paramos
projektą, yra pavesta atlikti projektų
atrankos kriterijaus pavadinime minimas
funkcijas ar auditus.
Projektų atrankos kriterijus bus taikomas
projekto įgyvendinimo metu.

