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Projektų atrankos kriterijaus (toliau
– kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Didžiausias
galimas
kriterijaus
balas

BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.

1. Projektas prisideda prie
Strategijos tikslo, bent vieno
uždavinio ir veiksmo
įgyvendinimo

2. Projektas prisideda prie
Strategijos numatytų rezultato ir
produkto rodiklio (-ių)
pasiekimo
3. Projekto pareiškėjas ir
partneris (jei toks yra) atitinka
nustatytus reikalavimus

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme
pateiktos informacijos apie projektą matyti,
kad projekto tikslas, veiklos ir tikslinė grupė
atitinka Strategijos uždavinį ir veiksmą,
kuriam skelbiamas kvietimas
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme
pateiktos informacijos apie projektą matyti,
kad projekte numatyti rezultatai ir rodikliai
prisideda prie Strategijos numatytų rezultato
ir produkto rodiklio (-ių) pasiekimo.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
kriterijų, jei tenkinamos šios sąlygos:
Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai
asmenys bei juridinių asmenų filialai ir
atstovybės.
Pareiškėjas ir partneris (-iai) savo veiklą
vykdo (veikia) vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje

Balai pagal
bendruosius
projektų atrankos
kriterijus
neskiriami

teritorijoje.
Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisę (pagal
įstatus, nuostatus) užsiimti ta veikla, kuriai
vykdyti skirtas projektas.
Pareiškėjas (jeigu jis nėra biudžetinė įstaiga
ar vietos veiklos grupė) paraiškos dėl
projekto finansavimo pateikimo
Įgyvendinančiajai institucijai dieną
registruotas Juridinių asmenų registre ne
trumpiau kaip 2 metus. Partneriui (-iams)
reikalavimai dėl veiklos trukmės netaikomi.
Pareiškėju negali būti valstybės ir (ar)
savivaldybių kontroliuojamas juridinis
asmuo, t. y. juridinis asmuo, kurio savininke
yra valstybė ar savivaldybė arba kurio
visuotiniame akcininkų susirinkime,
visuotiniame dalininkų susirinkime ar
visuotiniame narių susirinkime valstybei ir
(ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50
procentų balsų.
Partneriu negali būti savivaldybės
administracija.
4. Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
įnašo projekte procentinė dalis
kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme
yra ne mažesnė už 7,5 proc. nuo pateiktos informacijos apie projektą matyti,
visų projekto finansavimo lėšų
kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie
projekto finansavimo nuosavu įnašu prisidės
ne mažiau kaip 7,5 proc. nuo visų projekto
biudžeto lėšų.
5. Pagrįsta, kad projekto
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
rezultatai bus prieinami
kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme
gyvenamosios vietovės
pateiktos informacijos apie projektą matyti,
bendruomenei
kad įgyvendinus projektą, galutiniai naudos
gavėjai bus vietos plėtros strategijos dalyje
,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma
vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ nurodyti
gyventojai.
6. Projekto tęstinumo
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
užtikrinimas
kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme
užtikrintas projekto tęstinumas.
7. Pagrįsta, kad projektas be jam Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
įgyvendinti skirtų lėtų negalėtų
kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme
būti įgyvendintas tokios apimties pateiktos informacijos apie projektą matyti,
per tokį pat laikotarpį ir tokios
kad projektas be jam įgyvendinti skirtų lėtų
pat kokybės
negalėtų būti įgyvendintas tokios apimties
per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės.
8. Užtikrinta, kad projektiniame Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį
pasiūlyme numatytos tinkamos
kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme
finansuoti projekto išlaidos
užtikrinta, kad projektiniame pasiūlyme

nebuvo, nėra ir nebus
finansuojamos iš kitų
nacionalinių programų ir
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų

numatytos tinkamos finansuoti projekto
išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos
iš kitų nacionalinių programų ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos
kriterijus, prioritetinę eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų,
VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą

2.1. Pareiškėjo patirtis
įgyvendinant panašaus pobūdžio
veiklas

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio
pareiškėjas ar partneris turi panašių veiklų
įgyvendinimo patirties.

25

Projektui skirtini balai nustatomi tokia
tvarka:
Panašių veiklų įgyvendinimo patirties
turinčių pareiškėjų, partnerių projektams
pagal šį kriterijų skiriama: kai panašios
veiklos patirtis yra 7 metai ar daugiau – 25
balų; 5-6 metai – 20 balų; 3-4 metai – 15
balų; 1-2 metai – 10 balų; iki 1 metų – 5
balai.

2.2. Projekto veiklų dalyvių
skaičius

Nustatant, kokią patirtį turi pareiškėjas,
partneris, sumuojama pareiškėjo ir partnerio
patirtis.
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio
projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti
projekto veiklų dalyvių skaičius yra didesnis.
Projektams skirtini balai nustatomi tokia
tvarka:
Projektams, kuriuose numatyta 14 ar daugiau
projekto veiklų dalyvių, skiriama 20 balų.
Projektams, kuriuose numatyta 11-13
projekto veiklų dalyvių, skiriama 15 balų.
Projektams, kuriuose numatyta 8-10 projekto
veiklų dalyvių, skiriama 10 balų.
Projektams, kuriuose numatyta 5-7 projekto
veiklų dalyviai, skiriami 5 balai.

20

2.3. Numatyta pareiškėjo ir
partnerio (-ių) įnašo projekte
procentinė dalis yra didesnė nei
7,5 proc. nuo visų projekto
finansavimo lėšų

2.4. Suorganizuoti gyventojų
verslumo gebėjimus didinantys
renginiai

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio
pareiškėjo ir (ar) partnerio (jei tokie yra)
įnašo projekte procentinė dalis yra didesnė
nei 7,5 proc. nuo visų projekto finansavimo
lėšų.
Projektui skirtini balai nustatomi tokia
tvarka:
Projektui skiriama 20 balų, jei numatytas
didesnis nei 15 procentų prisidėjimas.
Projektui skiriama 15 balų, jei numatytas 1314,9 procentų prisidėjimas.
Projektui skiriama 10 balų, jei numatytas 1012,9 procentų prisidėjimas.
Projektui skiriami 5 balai, jei numatytas 7,69,9 procentų prisidėjimas.
Likusiems projektams pagal šį kriterijų
neskiriama balų.
Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių
projektiniuose pasiūlymuose pateiktos
informacijos matyti, kad vykdant projekte
numatytas veiklas, bus organizuojami
gyventojų verslumo gebėjimus didinantys
renginiai.
Projektui skirtini balai nustatomi tokia
tvarka:
Projektui skiriama 20 balų, jei numatyta
suorganizuoti 7 ir daugiau renginių.
Projektui skiriama 15 balų, jei numatyta
suorganizuoti 5-6 renginių.
Projektui skiriama 10 balų, jei numatyta
suorganizuoti 3-4 renginius.
Projektui skiriami 5 balai, jei numatyta
suorganizuoti 1-2 renginius.

20

20

2.5. Projekto veiklų pagrįstumas,
išdėstymas laike, atsakomybės
už projekto įgyvendinimą
pasiskirstymas, pajėgumas
įgyvendinti projektą

Prioritetas teikiamas projektams, kurių
projektiniuose pasiūlymuose projekto
veiklos pagrįstos, tinkamai išdėstytos laike,
paskirstyta atsakomybė už projekto
įgyvendinimą, pareiškėjas pajėgus
įgyvendinti projektą.

15

Projektui skirtini balai nustatomi tokia
tvarka:
Projektui skiriama 15 balų, jei išsamiai ir
aiškiai projekto veiklos pagrįstos, tinkamai
išdėstytos laike, paskirstyta atsakomybė už
projekto įgyvendinimą, pareiškėjas pajėgus
įgyvendinti projektą.
Projektui skiriami 5 balai, jei nepakankamai
išsamiai ir aiškiai projekto veiklos pagrįstos,
nevisai tinkamai išdėstytos laike,
nepakankamai paskirstyta atsakomybė už
projekto įgyvendinimą, pareiškėjas nėra
visiškai pajėgus įgyvendinti projektą.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

100
50

