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Rugpjūtis 2016

303 PAVELDO AKTUALIZAVIMAS

Bendra informacija apie priemonę
•

Kultūros paveldo NT objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių
išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą
kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, atverti
kultūros paveldo objektus visuomenei, lankytojams.

•

Viešojo ar privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai
(taikomasis tyrimas, tvarkybos darbų projektavimas, ekspertizės, remontas,
avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas).

Kvietimo
laikotarpis

•

Planuojamas – 2017 m. I ketvirtis.

Galimi
pareiškėjai

•

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo NT objektus.

Projekto
partneriai

•

Partneriai galimi.

•

Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Priemonės
tikslas

Remiamos
veiklos

Maksimali
projekto trukmė
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Projektų finansavimo sąlygos
Biudžetas

•

Kvietimo biudžetas – 23,7 mln. Eur.

Didžiausia
paramos suma

•

Iki 700.000 Eur.

Finansavimo
forma

•

Negrąžinama subsidija.

Intensyvumas priklauso nuo NT objekto statuso:
• paminklams – iki 80 proc.;
• valstybės ir savivaldybių saugomiems objektams – iki 75 proc.;
• kitiems kultūros paveldo objektams – iki 70 proc.

Finansavimo
intensyvumas

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

•
•
•
•

Tvarkybos darbai .
Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis.
Informavimas apie projektą.
Netinkamos išlaidos – tvarkomieji statybos darbai bei rangos, įrenginių ir kito turto
(baldai, muzikos instrumentai, projektoriai, kompiuteriai, techninė dokumentacija ir
pan.) įsigijimas, statybų techninės dokumentacijos parengimas.
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Projektų atranka

Atrankos būdas

•

Konkurso būdu, vertinant balais.

Minimalus balas

•

Privaloma surinkti minimali balų suma – 40 (iš 100 galimų).

Prioritetiniai
atrankos kriterijai

•
•
•
•
•
•

Objekto lankomumo padidėjimas po projekto įgyvendinimo pabaigos ;
Pareiškėjo privačių investicijų didesnis prisidėjimas prie finansavimo;
Privačios investicijos į valstybės ar savivaldybių nuosavybėje esantį paveldą;
Kultūros paveldo objekto buvimas prioritetiniame turizmo plėtros regione;
Kultūros paveldo objekto reikšmingumas (paminklas, saugomas valstybės ir pan.);
Projektas prisideda prie Integruotų teritorijų vystymo programos ir kt.

Įgyvendinančioji
institucija

• VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).
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Specialieji reikalavimai projektams
•

Kartu su paraiška reikia pateikti (priklausomai nuo darbų pobūdžio) – statinio tvarkybos darbų projektą,
leidimą atlikti tvarkybos darbus, statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą, tai pat kitus reikiamus
dokumentus pagal LR įstatymų reikalavimus.

•

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros paveldo objekto.

•

Projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikoje.

•

Kartu su paraiška turi būti pateiktas ekonomiškai pagrįstas verslo planas arba investicijų projektas.

•

Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad paslauga kultūros paveldo objekte būtų teikiama ne trumpiau nei 5
metus po projekto finansavimo pabaigos.
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Civitta – nepriklausoma konsultacijų ir verslo valdymo paslaugų įmonė,
kurios įgyvendintų projektų sėkmė užtikrino lyderiaujančias pozicijas
regione

>150 darbuotojų

8 šalys

VEIKLOS SRITIS IR PASLAUGOS

• Teikiame organizacijų ir finansų valdymo konsultacijas privačioms
bendrovėms bei viešojo sektoriaus organizacijoms.
• Dėmesį skiriame praktiškiems sprendimams, didinantiems klientų
veiklos ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą.
• Padedame savo klientams stiprinti konkurencinį pranašumą bei
kurti ilgalaikę vertę.

1 milijardas eurų pritrauktų lėšų
Namų rinkos
Šalys, kuriose
esame įgyvendinę projektus

SEKTORIAI

•
•
•
•
•
•
•
•

Valstybinis sektorius
Švietimas
Sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga
Energetika
Telekomunikacijos
Finansinė ir draudimo veikla
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Transportas ir logistika
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Dirbdami su ES investicijomis, sukaupėme didelę praktinio darbo patirtį ir
įgavome patikimo partnerio reputaciją Lietuvoje

KLIENTAI

PRITRAUKTA
INVESTICIJŲ

PROJEKTAI

>100
Lietuvos įmonių ir
organizacijų

>100 mln. eurų
finansavimo
Lietuvoje

139
nacionaliniai
ir tarptautiniai
projektai



Nuo 2004 m. padėjome savo klientams pritraukti daugiau nei 1 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų, tarptautinių
mokslinių tyrimų ir inovacijų programų, Norvegijos ar Šveicarijos finansinių mechanizmų finansavimo.



Daugiau nei 100 mln. eurų skirta Lietuvos įmonių ir organizacijų projektams.



Teikiame kompleksines paraiškų rengimo ir projektų administravimo paslaugas tiek nacionaliniams, tiek
tarptautiniams projektams.
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Patyrusių ekspertų komanda užtikrina paslaugų teikimo kokybę
Dmitrij Sosunov, asocijuotas partneris
Verslo projektai, inovacijos, tarptautiniai projektai
dmitrij.sosunov@civitta.lt, +370 615 58907
Giedrė Jankūnaitė, vyresnioji konsultantė
ES struktūrinių fondų investicijos, EEE/NOR parama, projektų administravimas
giedre.jankunaite@civitta.lt, +370 699 96 673

Romas Ramanauskas, verslo plėtros vadovas
ES struktūrinių fondų investicijos, EEE/NOR parama, Viešojo sektoriaus ir verslo projektai
romas.ramanauskas@civitta.lt, +370 640 20601

Sander van der Molen, projektų vadovas
Inovacijos, tarptautiniai projektai
sander.vandermolen@civitta.lt, +370 613 59730
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Estonia - Latvia - Lithuania - Belarus – Russia – Ukraine – Moldova

www.civitta.lt

