PATVIRTINTA
Lazdijų miesto vietos veiklos
grupės valdybos
2020 m. balandžio 10 d. sprendimu
(Protokolas Nr. 2)
VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS
IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS
DĖL LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
KVIETIMO NR. 4
TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
PAGAL 2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJĄ

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietos plėtros projektų atrankos ir finansavimo sąlygų gairės pareiškėjams dėl Lazdijų
miesto vietos veiklos grupės kvietimo Nr.4 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 20162022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategiją (toliau – Gairės pareiškėjams) aprašo pagrindinius
reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, pagal Lazdijų miesto vietos veiklos grupės kvietimą
Nr. 4 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus rengdami ir Lazdijų miesto vietos veiklos grupei
(toliau – miesto VVG) teikdami vietos plėtros projektinius pasiūlymus (toliau – projektinis
pasiūlymas), taip pat rengdami ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) teikdami
paraiškas finansuoti vietos plėtros projektus iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, taip pat
institucijos, atliekančios projektinių pasiūlymų ir paraiškų vertinimą, projektų atranką.
2. Gairėse pareiškėjams yra apibendrintai pateikiamos šių dokumentų ir teisės aktų nuostatos:
2.1. 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama svetainėje
www.lazdijai.lt (toliau – Vietos plėtros strategija);
2.2. vietos plėtros projektų atrankos kriterijų, patvirtintų 2019 m. liepos 12 d. Lazdijų miesto
VVG Valdybos protokolu Nr. 1 ir skelbiamų svetainėje www.lazdijai.lt, (toliau – kvietimo Nr. 4
projektų atrankos kriterijai);
2.3. projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto Valdybos
sprendimu 2019-07-12, protokolo Nr. 1 ir skelbiamo svetainėje www.lazdijai.lt (toliau – miesto VVG
vidaus tvarkos aprašas);
2.4. kvietimo Nr. 4 teikti projektinius pasiūlymus, patvirtinto Valdybos sprendimu 2020
balandžio 10 d., protokolo Nr. 2 ir skelbiamų svetainėje www.lazdijai.lt, (toliau – kvietimas Nr. 4);
2.5. projektinio pasiūlymo formos, patvirtintos Valdybos sprendimu 2019-07-12, protokolo
Nr. 1 ir skelbiamo svetainėje www.lazdijai.lt;
2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis
vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
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didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir skelbiamo svetainės
www.miestobendruomene.lt skiltyje ,,Teisės aktai ir kiti dokumentai“ (toliau – Priemonės
finansavimo sąlygų aprašas);
2.7. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros
strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir skelbiamų svetainės
www.miestobendruomene.lt skiltyje ,,Teisės aktai ir kiti dokumentai“ (toliau – Strategijų
įgyvendinimo taisyklės);
2.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir skelbiamų svetainės www.miestobendruomene.lt skiltyje
,,Teisės aktai ir kiti dokumentai“ (toliau – Projektų taisyklės);
3. Pagal kvietimą Nr. 4 projektams numatoma skirti iki 99368,36 eurų (devyniasdešimt
devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 36 centai) paramos lėšų ir iki
10433,68 eurų (dešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 68 centai) Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto lėšų.:
3.1. Veiksmui 1.1.1.: Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo,
maitinimo, transporto, asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų
organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims. Paramos lėšų suma - 31345,86 eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos –
3291,32 eurų.
3.2. Veiksmui 1.1.2.: Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę
integraciją Lazdijų mieste. Paramos lėšų suma - 13942,50 eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos –
1732,50 eurų.
3.3. Veiksmui 2.1.1.: Naujų profesinių, praktinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas ir
ugdymas darbo vietoje, savanoriškos veiklos skatinimas, profesinis orientavimas ir motyvavimas
imtis aktyvios veiklos. Paramos lėšų suma - 20280,00 eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos - 2520,00
eurų.
3.4. Veiksmui 2.2.1.: Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų
įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo
rinkoje. Kvietimui skirta paramos lėšų suma - 33800,00 eurų. Savivaldybės biudžeto lėšos 4200,00 eurų.
4. Institucijos, atliekančios projektinių pasiūlymų, paraiškų vertinimą, atranką:
4.1. miesto VVG, kuri, vadovaudamasi Strategijų įgyvendinimo taisyklių ir miesto VVG
vidaus tvarkos aprašo nuostatomis, vertina projektinius pasiūlymus, atrenka miesto VVG siūlomus
paramos lėšomis finansuoti vietos plėtros projektus ir sudaro vietos plėtros projektų sąrašą;
4.2. Agentūra, kuri Projektų taisyklėse ir Priemonės finansavimo sąlygų apraše nustatyta
tvarka vertina projektų, miesto VVG įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašą, tinkamumą finansuoti
ir su pareiškėju sudaro projekto finansavimo sutartį.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARTNERIAMS IR PROJEKTŲ REIKALAVIMAI
5. Pareiškėjams, partneriams ir vietos plėtros projektams taikomi reikalavimai nustatyti
Priemonės finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo Nr. 4 projektų atrankos kriterijų nuostatomis:
13. Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą galimi pareiškėjai:
Reikalavimai
pareiškėjams ir 13.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
partneriams

3

Projekto veiklų
reikalavimai
Reikalavimai
projekto
tikslinėms
grupėms

1

projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais
negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys,
t. y. juridiniai asmenys, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė arba
kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų
susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei
priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar)
savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
13.2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
13.3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija,
administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo
10.3 papunktyje nurodytas veiklas).
14. Pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašą galimi partneriai:
14.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
14.2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
14.3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija,
administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo
10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
14.4. savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės,
kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus
atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje
nurodytas veiklas).
15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ar partneriu gali būti juridinio asmens
filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Kai
vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas,
projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė
organizacija (toliau – NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar
darbdavių organizacija).
Projektinių pasiūlymų pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti
nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų
ar darbdavių organizacija).
Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema,
nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą, veiklų planas yra
detalus, gerai apgalvotas (pagrįstas) ir realiai įgyvendinamas
1.1.1. veiksmas:
1. Socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;
2. Darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų
priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir
savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
1.1.2. veiksmas: Pabėgėlių statusą turintys asmenys1.
2.1.1. veiksmas: Darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai
2.2.1. veiksmas:

Pabėgėlio statusas suteikiamas užsieniečiui, kuris pripažįstamas pabėgėliu pagal 1951 m. Ženevos konvencijos
nuostatas. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalies nuostatos yra visiškai suderintos su minėtos
Konvencijos 1 straipsnio A dalimi, kurioje pateikiamas pabėgėlio apibrėžimas.
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1. Darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai,
2. Kiti darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio
skurdo rizikos ribos;
3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki
pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja
vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei
grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą
arba yra praėję ne mažiau kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto
verslo liudijimo galiojimo pabaigos;
4. Ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo
vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra
pareiškėju ar partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo
atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių
asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir
valdymo organų atstovai.
Netaikoma

1.1.1. veiksmas: Tinkamo finansuoti projekto vertė ne mažesnė nei 10.000
Eur ir ne didesnė nei 70.000 Eur. Savivaldybės prisidėjimas – 10,5 proc. arba
ne daugiau kaip 7350 Eur.
1.1.2. veiksmas: Tinkamo finansuoti projekto vertė ne mažesnė nei 10.000
Eur ir ne didesnė nei 25.000 Eur. Savivaldybės prisidėjimas – 10,5 proc.
arba ne daugiau kaip 2625,00 Eur.
2.1.1. veiksmas: Tinkamo finansuoti projekto vertė ne mažesnė nei
4.000 Eur ir ne didesnė nei 20.000 Eur. Savivaldybės prisidėjimas – 10,5
proc. arba ne daugiau kaip 2100,00 Eur.
2.2.1. veiksmas: Tinkamo finansuoti projekto vertė ne mažesnė nei
4.000 Eur ir ne didesnė nei 20.000 Eur. Savivaldybės prisidėjimas – 10,5
proc. arba ne daugiau kaip 2100,00 Eur.
Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 44 punktu
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/asr)
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Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 punktu
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/asr)
Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 95,00 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo
lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama,
lėšų suma. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia
projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi
būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų.
Teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 m. gruodžio
31 d.
1.1.1. veiksmas: Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos
Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos
gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui.
1.1.2. veiksmas: Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos
Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos
gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui.
2.1.1. veiksmas: Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos
Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos
gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui.
2.2.1. veiksmas: Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos
Respublikoje arba kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti
produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos
gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui.
Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 24 punktu
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/asr)
Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį
lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios,
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lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų
įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems
dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią
turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.):
1. projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose
judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;
2. projekto medžiaga prireikus turi būti pritaikyta regos ar kitą negalią
turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims;
3. vykdant projekto veiklas prireikus turi būti užtikrintas vertimas į gestų ar
kitą kalbą.
Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį
darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.
Projekte numatytos pagal Priemonę finansuojamos veiklos negali būti
finansuojamos ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir
(arba) ES fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą
kartą.
Projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų gautos pajamos nustatomos
ir vertinamos Projektų taisyklių 447 punkte nustatyta tvarka
(https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/projektu-administravimo-irfinansavimo-taisykles )
Projekto veiklų Projekto lėšomis suremontuoto nekilnojamojo turto (patalpų) naudojimas
projekto tikslu atitinkančių veiklų vykdymui ne trumpiau kaip 5 metus nuo
tęstinumo
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.
reikalavimai
Projekto lėšomis įsigytų verslo pradžiai skirtų priemonių (t. y. techninės,
biuro ar kitos įrangos) naudojimas jauno verslo subjektams po projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos tol, kol pasibaigs 3 metų laikotarpis po
priemonės (-ių) įsigijimo.
III SKYRIUS
PROJEKTŲ ATRANKA
PIRMAS SKIRSNIS
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
6. Miesto VVG projektinius pasiūlymus vertina ir atrenka vietos plėtros projektus, kuriuos
miesto VVG siūlo finansuoti paramos lėšomis, pagal kvietimo Nr. 4 projektų atrankos kriterijus:
Gairių pareiškėjams 7 punkte pateikiamus bendruosius projektų atrankos kriterijus (toliau – bendrieji
kriterijai) ir Gairių pareiškėjams 9 punkte pateikiamus prioritetinius projektų atrankos kriterijus
(toliau – prioritetiniai kriterijai).
7. Visi miesto VVG atrenkami vietos plėtros projektai turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:
Eil.
Bendrojo kriterijaus
Bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai ir
Nr.
pavadinimas
paaiškinimai
1.
Pagrįsta
vietos
plėtros Projektas pripažįstamas atitinkančiu vertinimo kriterijų, jei
projektiniu
pasiūlymu nurodyta:
sprendžiama
problema, 1. Problema
nurodytos priežastys, lėmusios 2.Nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą,
pagrįstos statistiniais ar kitais duomenimis.
projekto įgyvendinimą
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2.

3.

4.

Pasirinktas
tikslas
(-ai),
uždavinys (-ai) ir veikla (-os)
užtikrina
2016-2022
metų
Lazdijų miesto vietos plėtros
strategijos
veiksmo
(-ų)
įgyvendinimą
Kiekvienam veiksmui nurodyti
fiziniai rodikliai ir jų siektinos
reikšmės
yra
realios
ir
pasiekiamos.
Vietos
plėtros
projektinio
pasiūlymo
įgyvendinimui
prašomos skirti lėšos yra
detalizuotos
ir
pagrįstos
(prašomos lėšos bus naudojamos
taupiai ir efektyviai, sukuriama
nauda atitinka sąnaudas, kurių
reikia
planuojamiems
rezultatams pasiekti), susijusios
su veiklomis

Projektas pripažįstamas atitinkančiu vertinimo kriterijų, jei
nurodytas tikslas (ai), uždavinys (iai) bei veikla (os)
užtikrina 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros
strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą

Projektas pripažįstamas atitinkančiu vertinimo kriterijų, jei
kiekvienam veiksmui priskirti fiziniai rodikliai, o jų
reikšmės realios ir pasiekiamos.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu vertinimo kriterijų, jei
išlaidos būtinos pasiekti tikslui, detalizuotos, pagrįstos
dokumentais: komerciniais pasiūlymais ar kt. viešai
prieinamais dokumentais.

8. Vietos plėtros projektai, neatitinkantys bent vieno bendrojo kriterijaus, atmetami. Vietos
plėtros projektai, atitinkantys visus bendruosius kriterijus, vertinami pagal Gairių pareiškėjams 9
punkte pateikiamus prioritetinius kriterijus. Už atitiktį prioritetiniams kriterijams projektams skiriami
balai. Privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 balų.
9. Prioritetiniai kriterijai:
Eil.
Prioritetinio kriterijaus
Prioritetinio kriterijaus vertinimo
Didžiausias
Nr.
pavadinimas
aspektai ir paaiškinimai
galimas
kriterijaus
balas
numatytas
nuo
5,1
iki
10
procentų
prisidėjimas
10
1.
Numatytas didesnis nei 5
skiriamas
1
balas
procentų prisidėjimas
numatytas nuo 10,1 iki 15
prisidėjimas skiriami 5 balai
numatytas didesnis nei 15,1
prisidėjimas skiriami 10 balai

procentų
procentų

1.1.1. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo, maitinimo,
transporto, asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų
organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą) socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal 15
2.
Naudos gavėjų skaičius
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

3.

Efektyvus turimų išteklių
panaudojimas

4.

Savanorių įtraukimas į veiklos
vykdymą

∗ 15

Suteikiama 15 balų, jei projektiniame
pasiūlyme numatyta įtraukti turimus išteklius
(ilgalaikį ir trumpalaikį turtą)
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:

15
20
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𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑢𝑟𝑜𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
∗ 20
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑢𝑟𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę
integraciją Lazdijų mieste
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal 15
5.
Naudos gavėjų skaičius
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

6.

Efektyvus turimų išteklių
panaudojimas

7.

Savanorių įtraukimas į veiklos
vykdymą

∗ 15

Suteikiama 15 balų, jei projektiniame
pasiūlyme numatyta įtraukti turimus išteklius
(ilgalaikį ir trumpalaikį turtą)
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:

15
20

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑢𝑟𝑜𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
∗ 20
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑢𝑟𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių, praktinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas ir ugdymas
darbo vietoje, savanoriškos veiklos skatinimas, profesinis orientavimas ir motyvavimas imtis
aktyvios veiklos
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal 15
8.
Naudos gavėjų skaičius
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

9.

Efektyvus turimų išteklių
panaudojimas

10.

Savanorių įtraukimas į veiklos
vykdymą

∗ 15

Suteikiama 15 balų, jei projektiniame
pasiūlyme numatyta įtraukti turimus išteklius
(ilgalaikį ir trumpalaikį turtą)
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:

15
20

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑢𝑟𝑜𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
∗ 20
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑢𝑟𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

2.2.1. Veiksmas: Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas,
siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal 15
11.
Naudos gavėjų skaičius
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑎𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑣ė𝑗ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

12.

Efektyvus turimų išteklių
panaudojimas

13.

Savanorių įtraukimas į veiklos
vykdymą

∗ 15

Suteikiama 15 balų, jei projektiniame
pasiūlyme numatyta įtraukti turimus išteklius
(ilgalaikį ir trumpalaikį turtą)
Skaičiuojamas proporcingumo būdu pagal
kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus.
Vertinama pagal formulę:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚𝑜
𝑛𝑢𝑟𝑜𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠
∗ 20
𝐷𝑖𝑑ž𝑖𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑠𝑚ą 𝑔𝑎𝑢𝑡ų 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑖ų
𝑝𝑎𝑠𝑖ū𝑙𝑦𝑚ų 𝑛𝑢𝑟𝑑𝑦𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑜𝑟𝑖ų 𝑠𝑘𝑎𝑖č𝑖𝑢𝑠

15
20
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Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

60
20

ANTRAS SKIRSNIS
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA,
PAREIŠKĖJŲ MOKYMAS, KONSULTAVIMAS IR INFORMAVIMAS
10. Projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami ir teikiami miesto VVG laikantis miesto VVG
vidaus tvarkos aprašo 21-29 punktuose nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į kvietimą Nr. 4:
Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. balandžio 13 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.
Projektinio
12.00 val. Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su
pasiūlymo
2020 m. gegužės 29 dienos datos pašto žyma vietos plėtros projektinis
rengimo
pasiūlymas laikomas pateiktas laiku. Pareiškėjas gali teikti tik vieną
reikalavimai
projektinį pasiūlymą pagal šį kvietimą
Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per kvietime
Projektinio
nustatytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai
pasiūlymo
pateikimo
(pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti VVG registruotu
būdas ir tvarka laišku Vilniaus g. 1, Lazdijai arba skenuoti dokumentai atsiųsti el. paštu
varnelis.marius@gmail.com.
11. Miesto VVG gautus projektinius pasiūlymus vertina atrenka ir sudaro vietos plėtros
projektų sąrašą miesto VVG vidaus tvarkos apraše nustatyta tvarka.
12. Miesto VVG organizuoja pareiškėjų mokymą, konsultavimą projektinių pasiūlymų
rengimo klausimais, taip pat informuoja pareiškėjus apie projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos
rezultatus miesto VVG vidaus tvarkos apraše nustatyta tvarka:
Konsultacijos teikiamos 2020 m. balandžio 21 d. - 2020 m. gegužės 22 d.,
Informacija
darbo dienomis nuo 13 iki 17 val., konsultacijas teiks Lazdijų miesto VVG
apie
vadovas Marius Varnelis, tel. 8 687 88586, el. paštas
projektinių
varnelis.marius@gmail.com ir Sonata Dumbliauskienė, tel. 8 688 80649, el.
pasiūlymų
p. sonata.dumbliauskiene@lazdijai.lt
rengėjų
mokymus,
konsultavimą
65.VVG vadovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vietos plėtros
Pareiškėjų
projektų sąrašų ir rezervinių vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų
informavimo
patvirtinimo dienos:
apie
65.1. raštu informuoja visus pareiškėjus, pagal skelbtą kvietimą pateikusius
projektinių
vietos plėtros projektinius pasiūlymus, apie visus VVG priimtus sprendimus,
pasiūlymų
susijusius su jo (jų) vietos plėtros projektiniu pasiūlymu, nurodydama
vertinimo ir
sprendimų priėmimo motyvus.
atrankos
65.2. Paskelbia vietos plėtros projektų sąrašus ir rezervinių vietos plėtros
rezultatus
projektų sąrašus ir informaciją apie VVG sprendimus (protokolų išrašus),
tvarka
susijusius su sąrašų sudarymu, keitimu, interneto svetainėje www.lazdijai.lt
IV SKYRIUS
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATRINKTŲ PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI
VERTINIMAS AGENTŪROJE, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS
IR PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS
13. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į miesto VVG sudarytą vietos plėtros projektų sąrašą,
įgyja teisę ne konkurso tvarka teikti Agentūrai paraišką finansuoti vietos plėtros projektą paramos

10

lėšomis (toliau – paraiška). Paraiškos rengiamos ir teikiamos Agentūrai Priemonės finansavimo
sąlygų aprašo VI skyriuje ,,Paraiškų rengimas, pareiškėjų informavimas, konsultavimas, paraiškų
teikimas ir vertinimas“ ir Agentūros kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“ 1-ajame skelbime, kuris viešinamas interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt, (toliau – Agentūros kvietimas) nustatyta tvarka:
Pareiškėjas, siekdamas gauti projekto, kuris yra įtrauktas į vietos plėtros
Reikalavimai
projektų sąrašą, finansavimą, turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta
dėl paraiškos
forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
rengimo
bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie
konkretaus kvietimo teikti paraiškas
(žr.
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teiktiparaiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemonespartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1).
Kartu su paraiška pareiškėjas turi parengti šiuos paraiškos priedus:
1) partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti
kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą
paraiškos formą);
2) klausimyną apie pirkimo ir (ar) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio
išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto
biudžetą
(klausimyno
forma
skelbiama
interneto
svetainės
www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo
„paraiškų priedų formos“);
3) projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (jei
projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (forma skelbiama
interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant
dokumento tipo „paraiškų priedų formos“);
4) pareiškėjo ir partnerio (-ių) sudarytą jungtinės veiklos sutartį (jei
projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais);
5) užpildytą nevyriausybinės organizacijos deklaraciją, kurios forma
pateikiama Priemonės finansavimo sąlygų 3 priede (jei projektu siekiama
stebėsenos rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ ir projekto vykdytoju ar partneriu yra
nevyriausybinė organizacija).
Paraiškoje pateikiama informacija apie projektą neturi turėti esminių
pakeitimų, palyginti su ta informacija, kuri apie vietos plėtros projektą pateikta
pareiškėjo rengtame projektiniame pasiūlyme ir miesto VVG sudarytame
vietos plėtros projektų sąraše. Pagal Strategijų įgyvendinimo taisyklių 77.2
punkto nuostatas esminiais paraiškos pakeitimais laikomi tokie pakeitimai:
1) paraiškoje numatoma paramos lėšų suma didesnė už tą, kuri vietos plėtros
projektui nustatyta vietos plėtros projektų sąraše;
2) paraiškoje daugiau nei 10 procentų mažėja vietos plėtros projektui vietos
plėtros projektų sąraše nustatyta bent vieno stebėsenos rodiklio reikšmė;
3) paraiškoje nurodomas kitas, nei yra nustatytas vietos plėtros projektų
sąraše, pareiškėjas;
4) paraiškoje, palyginti su vietos plėtros projektų sąraše pateikta informacija
apie vietos plėtros projektą, keičiama informacija apie vietos plėtros projekto
veiklas taip, kad tai turi esminę įtaką vietos plėtros projekto tikslui,
uždaviniams ir (ar) apimčiai;
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5) paraiškoje keičiama taip, kad nebeatitinka vietos plėtros projektų sąraše
nurodytų papildomų vietos plėtros projekto reikalavimų.

Paraiškos
pateikimo
Agentūrai
tvarka

Pareiškėjas užpildytą paraišką kartu su priedais turi pateikti Agentūrai
orientuodamasis į miesto VVG sudarytame vietos plėtros projektų sąraše
nustatytą paraiškos pateikimo Agentūrai terminą, tačiau ne vėliau kaip iki
Agentūros kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos –
2020 m. rugsėjo 1 d.
Pareiškėjas užpildytą paraišką kartu su priedais teikia per DMS, o jei
laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu (kartu
pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir skenuotus jos priedus).
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to
pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų
pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo
terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (ar) sudaro galimybę paraiškas ar jų
priedus pateikti kitu būdu.

14. Agentūra informuoja ir konsultuoja pareiškėjus Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta
tvarka:
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl vietos
Pareiškėjų
informavimo ir plėtros projektų rengimo, paraiškos pildymo, informavimo apie projektą
veiksmų taikymo ir kitus su paraiškos rengimu susijusius klausimus. Į galimo
konsultavimo
pareiškėjo pateiktus klausimus Agentūra atsako naudodamasi tomis pačiomis
tvarka
ryšio priemonėmis, kuriomis galimas pareiškėjas pateikė klausimą, ne vėliau
kaip per 14 dienų nuo klausimo gavimo Agentūroje dienos.
Dėl konsultacijų pareiškėjai gali kreiptis kontaktais, kuriuos Agentūra
yra nurodžiusi kvietime.
Agentūra organizuoja informacinius susitikimus ir pareiškėjų
mokymą. Informacinių susitikimų (išskyrus individualias konsultacijas) ir
pareiškėjų mokymų data, vieta ir turinys skelbiami interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt, o DMS naudotojais užsiregistravę pareiškėjai
informuojami per DMS ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki renginio dienos.
15. Agentūra, gavusi paraišką, pagal Priemonės finansavimo sąlygų aprašo 1 priede „Projekto
tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus Projektų taisyklių 14 ir 15
skirsniuose nustatyta tvarka atlieka vietos plėtros projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, nustato
didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui
paramos lėšų dydį. Tuo atveju, kai Agentūra nustato esminių paraiškos pakeitimų, palyginti su vietos
plėtros projektų sąraše pateikta informacija apie projektą, ji apie nustatytus esminius paraiškos
pakeitimus informuoja miesto VVG. Paraiška atmetama, jeigu miesto VVG, atsakydama į Agentūros
jai pateiktą informaciją apie Agentūros nustatytus esminius paraiškos pakeitimus, nepritaria
esminiams paraiškos pakeitimams.
16. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi
Agentūros atlikto vietos plėtros projekto vertinimo rezultatais, priima sprendimą dėl vietos plėtros
projekto finansavimo paramos lėšomis. Su pareiškėju, kurio vietos plėtros projektą nuspręsta
finansuoti paramos lėšomis, Agentūra raštu sudaro dvišalę projekto sutartį.
V SKYRIUS
PAREIŠKĖJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
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17. Miesto VVG sprendimai, veikimas ar neveikimas, susiję su vietos plėtros projektų atranka
(projektinių pasiūlymų vertinimu, vietos plėtros projektų sąrašų ir rezervinių vietos plėtros projektų
sąrašų sudarymu ir tvirtinimu), skundžiami Strategijų įgyvendinimo taisyklių IV skyriaus ,,Miesto
VVG skundus nagrinėjančios institucijos“ nustatyta tvarka:
Pareiškėjai, nesutikdami su miesto VVG priimtais sprendimais,
Pareiškėjų
veikimu ar neveikimu, susijusiais su vietos plėtros projektų atranka (vietos
skundų dėl
plėtros projektinių pasiūlymų vertinimu, vietos plėtros projektų sąrašų ir
miesto VVG
rezervinių vietos plėtros projektų sąrašų sudarymu ir tvirtinimu), juos
veiksmų
teikimo tvarka skundžia:
1) arba miesto VVG vadovui, pateikdami skundą raštu ne vėliau kaip
per 15 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie miesto VVG
darbuotojų veikimą ar neveikimą. Jei miesto VVG netenkina pareiškėjo
skundo, pareiškėjas šį miesto VVG sprendimą skundžia teismui
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
2) arba tiesiogiai Lietuvos administracinių ginčų komisijai Ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka ar teismui
Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.
18. Agentūros sprendimai, veikimas ar neveikimas vertinant paraiškas skundžiami Projektų
taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka:
Pareiškėjai, nesutikdami su Agentūros priimtais sprendimais, veikimu
Pareiškėjų
ar neveikimu, juos skundžia:
skundų dėl
1) arba tiesiogiai Lietuvos administracinių ginčų komisijai
Agentūros
Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta
veiksmų
teikimo tvarka tvarka ar teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
2) arba Ministerijai tais atvejais, kai pareiškėjas nesutinka su
Agentūros sprendimu atmesti paraišką. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo
administravimo įstatymu, Agentūros sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali
apskųsti Ministerijai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo
ar turėjo sužinoti apie šį sprendimą. Jei Ministerija tenkina pareiškėjo skundą,
o Agentūra po pakartotinio paraiškos vertinimo vėl atmeta paraišką,
pareiškėjai šį Agentūros sprendimą skundžia Lietuvos administracinių ginčų
komisijai Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme
nustatyta tvarka arba teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.

