2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų,
pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros
strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo
19 priedas
KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
____2019-01-09___ Nr.____5_____
(data)

_____Kėdainiai______
(vieta)

1. Bendra informacija
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris

„Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015 – 2023 m.“,
Nr. 42VS-KK-15-1-06669-PR001
Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos 1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas
LEADER-19.2-7) tikslas - didinti VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti,
sritys
sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką ir panaudojant vietinius gamtos bei kultūros paveldo
išteklius.
1.1. Pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER19.2-7.2) remiamos veiklos/parama teikiama: mažos apimties infrastruktūros, skirtos sveikatinimo
ir/ar aktyvaus poilsio veikloms organizuoti bei vykdyti, kūrimui ir tvarkymui, didinant sukuriamos
ir/ar tvarkomos infrastruktūros funkcionalumą ir pritaikant ją neįgaliųjų poreikiams.
1.2. Pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį” (kodas
LEADER-19.2-7.6) remiamos veiklos/parama teikiama: infrastruktūros įrengimo ir/ar tvarkymo
darbams vykdyti, įsigyti įrangą, techniką, priemones edukacinėms programoms sukurti. Veikloms,
kuriomis siekiama atnaujinti kaimo kultūros bei gamtos paveldą ir kraštovaizdį didinant kaimo
vietovių rekreacinį patrauklumą, gyvybingumą renovuojant ir pritaikant panaudojimui gamtos ir
kultūros paminklus bei kultūros paveldo objektus vietos gyventojų poreikiams ir/ar turistinių
traukos objektų kūrimui.
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2. VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti
etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros
tradicijų sklaidai ir išsaugojimui.
Pagal šią VPS priemonę remiamos veiklos/parama teikiama: įvairių renginių, stovyklų, mugių,
edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimui ir vykdymui,
informacijos apie etninę kultūrą kaupimui ir sklaidai, leidybai (tiek popieriniame, tiek ir
elektroniniame formate).
3. VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų
ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) tikslas - didinti
energijos efektyvumą, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei remti perėjimą prie
klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų.
Pagal šią VPS priemonę remiamos veiklos/parama teikiama: energetinį efektyvumą didinančių
priemonių diegimui (taip, kaip nurodoma Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo
programoje, patvirtintoje 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1328 (suvestinė redakcija nuo 2018-05-19), atsinaujinančių energijos išteklių (medienos atliekos,
hidroenergija, šiaudai, biodujos, geoterminė energija, vėjo energija, saulės energija, durpės ir kt.)
gavimo bei naudojimo priemonių įdiegimui ir infrastruktūros įrengimui bei priemonių,
sumažinančių teršiančiųjų medžiagų kiekį, įsigijimui ir/arba įdiegimui.
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 333 928 Eur (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai
devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai). Iš jų:
1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.27.2) – 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų).
2. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričiai
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį” (kodas LEADER19.2-7.6) - 76 019 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyniolika eurų).
3. VPS priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4) - 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų).
4. VPS priemonei „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų
ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) - 87 909 Eur
(aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai).
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. iki 2018 m. lapkričio 9 d.
Kvietimas Nr. 5
Nr.
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (Lentelėje pateikiami bendri duomenys apie vietos projektų
paraiškas, kurioms rekomenduojama skirti paramą, įskaitant paraiškas, patekusias į pirmąjį / antrąjį preliminarų paraiškų prioritetinį sąrašą, jei tokie buvo sudaryti. Informacija
lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal skirtą kokybės
balą, mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas)

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis VĮ
Registrų centro Juridinių asmenų registre
esančią informaciją (jei pareiškėjas –
juridinis asmuo) arba vardas ir
pavardė (jei pareiškėjas – fizinis asmuo)

Vietos projekto pavadinimas
(Nurodomas vietos projekto pavadinimas)

1
2
3
4
1. VPS I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sritis „ Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą “, kodas LEADER-19.2-7.2.
„Pasivaikščiojimo takų įrengimas parke prie
1.1. KĖDA-LEADER-6B-I-5-1-2018 Visuomeninė organizacija „Beinaičių
1.2.

KĖDA-LEADER-6B-I-5-2-2018

1.3.

KĖDA-LEADER-6B-I-5-5-2018

bendruomenės centras“
Asociacija Langakių bendruomenės
centras
Sirutiškio bendruomenės centras

1.4.

KĖDA-LEADER-6B-I-5-7-2018

Asociacija Angirių bendruomenė

1.5.

KĖDA-LEADER-6B-I-5-9-2018

Ažytėnų bendruomenės centras

1.6.

KĖDA-LEADER-6B-I-5-12-2018

Asociacija „Kaplių bendruomenė“

Beinaičių bendruomenės centro“
„Langakių bendruomenės laisvalaikio užimtumo
ir kultūrinės veiklos plėtra“
„Patrauklios gyvenamosios aplinkos Sirutiškio
kaime kūrimas“
„Angirių bendruomenės pastato statyba Angirių
kaime“
„Sportuojanti bendruomenė – sveika
bendruomenė“
„Kaplių sporto aikštyno pritaikymas gyventojų
aktyviam poilsiui ir sveikatinimui“

2. VPS I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sritis „ Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, kodas LEADER-19.2-7.6.
„Teminio kaimo įkūrimas Kampų kaime“
2.1. KĖDA-LEADER-6B-I-5-3-2018 Kampų bendruomenės centras
KĖDA-LEADER-6B-I-5-4-2018
Pagirių
bendruomenės
centras
„Pagirių miestelio istorinės aikštės atnaujinimas“
2.2.
3. VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4.
Visuomeninė organizacija Kalnaberžės
„Ir kasdien regiu tą kaimą...“
3.1. KĖDA-LEADER-6B-J-K-5-63.2.

2018
KĖDA-LEADER-6B-J-K-5-112018

bendruomenė
Miegėnų bendruomenės centras

„Lai tradicijos veža“

Kokybės
įvertinimas,
balais
(Nurodomas
kokybės
įvertinimas,
balais)

5

90
90
100
90
90
90

80
90
90
100
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3.3.

KĖDA-LEADER-6B-J-K-5-142018

Šėtos bendruomenės centras

„Šėtos bendruomenės centro kultūros savitumo
išsaugojimas, tradicijų tęstinumas bei žinių
perdavimo skatinimas“

80

4. VPS II prioriteto priemonė „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei
inovacijų diegimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.
„Energetinį efektyvumą didinančių priemonių
4.1. KĖDA-LEADER-5C-I-5-8-2018 Kėdainių rajono savivaldybės
80
4.2.

KĖDA-LEADER-5C-I-5-10-2018

administracija
Asociacija Surviliškio bendruomenė

4.3.

KĖDA-LEADER-5C-I-5-13-2018

Kunionių bendruomenės centras

diegimas Krakių kultūros centre“
„Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyriaus
pastato energetinio efektyvumo didinimas“
„Perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge
šiltinimas ir kondicionierių įrengimas Kunionių
bendruomenės centro namuose“

80
60

3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų pirmasis preliminarus prioritetinis
sąrašas. Pildoma tuo atveju, jeigu VP paraiškų atrankos vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių VII skyriaus „Vietos projektų paraiškų vertinimas“
nuostatomis, buvo sudarytas vietos projektų pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Jeigu pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma.
Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal
pereinamąjį balą, mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas.)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją

Vietos projekto
pavadinimas
(Nurodomas vietos
projekto pavadinimas.)

(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei
pareiškėjas – fizinis asmuo)

Pridėtinės vertės
(kokybės)
pereinamasis balas
(Nurodomas
vadovaujantis VP
administravimo taisyklių
95.1–95.2 papunkčiais
nustatytas pereinamasis
pridėtinės vertės (kokybės)
balas, sudarant pirmąjį
preliminarų VP prioritetinį
sąrašą.)

Pridėtinės Rekomenvertės
duojama
(kokybės)
skirti
įvertinimas paramą
, balais
(taip/ne)
(Nurodomas
VP pridėtinės
vertės
(kokybės)
įvertinimas,
balais.)

1
2
3
4
5
6
7
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)
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2.1.
2.n.
n...
4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Pildoma tuo
atveju, jeigu VP paraiškų vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 95.3 papunkčiu, buvo sudarytas preliminarus vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas.
Jeigu antrasis prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos
projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia aukščiausią vietą pagal VP administravimo taisyklių 95.3 papunktyje nurodytus antrinius prioritetinius kriterijus,
mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas.)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei

Vietos projekto
pavadinimas
(Nurodomas vietos projekto
pavadinimas.)

pareiškėjas – fizinis asmuo)

Atitiktis antriniams
prioritetiniams
kriterijams (Nurodoma,

Rekomenduojama
skirti paramą
(taip/ne)

kokius VP administravimo
taisyklių 95.3.1–95.3.11
papunkčių antrinius
prioritetinius kriterijus
atitinka VP (nurodomas
konkretus papunktis ir
kriterijus (trumpai).)

1

3
4
5
6
2
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

2.1.
2.n.
n...
5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė (Lentelėje pateikiami duomenys apie tinkamas vietos projektų paraiškas,
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu surinkusias ne mažiau kaip 60 balų, tačiau joms neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, todėl jos yra įrašytos į rezervinių vietos projektų
sąrašą. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą
pagal skirtą kokybės balą, mažėjančia tvarka. Jei tokių paraiškų nėra, ši lentelė nepildoma.).
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Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei

Vietos projekto pavadinimas
(Nurodomas vietos projekto
pavadinimas)

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais
(Nurodomas vertinimo
metu VP suteiktas
pridėtinės vertės
(kokybės) balas)

pareiškėjas – fizinis asmuo)

Pareiškėjo
prašoma
paramos suma,
Eur
(Nurodoma
pareiškėjo prašoma
paramos suma, Eur
(nurodoma su ar be
PVM)

1
3
4
5
6
2
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

2.1.
2.n.
n...

6. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimo etapo, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.)
Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) numeris

Vietos projekto paraiškos
registracijos data

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei
pareiškėjas – fizinis asmuo)

Vietos projekto paraiškos vertintojų
komentarai
(Aiškiai, bet glaustai nurodomi motyvai, kodėl vietos
projektas buvo pripažintas netinkamu finansuoti /
atmestas. Informacija imama iš vietos projektų
paraiškų vertinimo ataskaitų.)

1
2
3
4
5
Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape (Išvardijamos vietos
projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškos vertinimo metu, nes atliekant vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą nesurinko mažiausio privalomo surinkti
balų skaičiaus (surinko mažiau kaip 60 balų).)

1.
2.
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n...
Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų (Išvardijamos vietos projektų
paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete neliko paramos lėšų.)

1.
2.
n...

Strategijos vykdytojo vadovas
(arba jo įgaliotas asmuo)

______________
(Parašas)

Atsakingas asmuo
(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)

_______________
(Parašas)

Aušra Vaidotienė
__________________________
(Vardas, pavardė)

Kristina Kulbienė
__________________________
(Vardas, pavardė)
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