Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms
paraiškoms
1 priedas
(Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo forma)
_________________________________
(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)
PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE“
PROJEKTINIS PASIŪLYMAS DĖL REGIONO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO
_________ Nr. ______
(data)
Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas.
Rekomenduojama pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto
pagrindinę idėją.
(Galimas simbolių skaičius – 150)

I. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ
Pareiškėjo pavadinimas Nurodomas projektinį pasiūlymą teikiančio juridinio asmens pavadinimas
(pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą).
Pareiškėjo rekvizitai
Buveinės adresas (gatvė, namo Nr., pašto indeksas, seniūnija, vietovė)
Telefonas
Faksas
El. pašto adresas
Pareiškėjo vadovas
atsakingas asmuo

/ Vardas
Pavardė
Pareigos
Telefonas
Faksas
El. pašto adresas

Kontaktinis asmuo

Vardas
Pavardė
Pareigos
Telefonas
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El. pašto adresas
Kokiu būdu norite gauti informaciją apie projektinio pasiūlymo administravimo eigą?
PASTABA. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.
Paštu
□
Elektroniniu paštu

□

II. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Programos priemonės
veiklos srities kodas

□ 7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
□ 7.6 „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“

Planuojama
projekto
įgyvendinimo vieta
(Nurodoma apskritis, savivaldybė, seniūnija ir gyvenamoji vietovė (-ės),
kurioje (-se) planuojama vykdyti projekto veiklas)
Numatoma projekto
vertė su PVM (Eur)
Numatoma projekto
pasiūlymo vertė be
PVM (Eur)
Prašoma paramos lėšų Nurodoma bendra prašoma paramos suma nuo tinkamų finansuoti projekto
suma (Eur)
išlaidų.
Numatoma projekto
Įrašoma planuojama projekto pradžia (metai / mėnesiai).
pradžia
Numatoma projekto
Įrašoma planuojama projekto pabaiga (metai / mėnesiai).
pabaiga
Preliminari projekto
Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu
trukmė
nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus pabaigtos vykdyti
visos projekto veiklos.
III. PROJEKTO TRUMPAS APRAŠYMAS (SANTRAUKA)
Projekto esmė
Trumpai ir glaustai pateikiama numatomo projekto esmė aprašant pagrindinius su projektu
susijusius aspektus:
● nurodoma problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir
problemos aktualumas pagrindžiamas statistiniais duomenimis;
● nurodomi konkretūs problemos (-ų) sprendimo būdai;
● pateikiamas projekto poreikio pagrindimas atsakant, kaip ir kodėl verta investuoti lėšas į
šį projektą;
● nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės
grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jei projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms);
● aprašoma projekto pridėtinė vertė;
● išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir
patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir
pan.) arba kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas.
(Galimas simbolių skaičius – 3 000)
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IV. Projekto poreikio pagrindimas ir įgyvendinimo alternatyvos
1. Projekto idėjos pagrindimas
Eil. Nr.
I
1.

2.

3.

4.

5.

Aprašymas
III
Glaustai suformuluojamas pagrindinis projekto tikslas
aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko
siekiama įgyvendinant projektą, kokia kaimui aktuali
problema yra sprendžiama ir kokiu būdu. Projekto
tikslas turi prisidėti prie Taisyklių III skyriuje nurodyto
ES kaimo plėtros politikos prioriteto ir jo tikslinės
srities įgyvendinimo, ES kaimo plėtros politikos
horizontaliojo ir (arba) kompleksinio tikslo. Galimas
simbolių skaičius – 300)
Esamos situacijos (aplinkos) Aprašomos
projekto
atsiradimo
prielaidos,
analizė
infrastruktūros būklė, įvertinami turimi ištekliai,
nurodomi trūkstami pajėgumai
Problema ir projekto poreikio Išskiriama ir aprašoma esminė problema, kuriai spręsti
pagrindimas
rengiamas projektas, pagrindžiamas poreikis ir
būtinumas
Tikslinės grupės ir jų poreikiai Nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai bei
aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinių grupių
situacijos pagerinimo
Sritys, kurias apima projektas Nurodomos sritys, kurias apima projektas
(socialinė,
kultūrinė,
ekonominė, aplinkosauginė ir
kt.)
Pagrindimas

II
Projekto tikslas

2. Problemos sprendimo alternatyvų aprašymas
Vertinimo aspektai

I alternatyva: projektas II alternatyva: projektas III alternatyva: projektas
įgyvendinamas visa
įgyvendinamas iš dalies
nėra įgyvendinamas
apimtimi
Techninis
Įvertinama ir aprašoma kiekviena iš alternatyvų techniniu aspektu, įvertinama
planuojamos įsigyti įrangos, įrenginių techninė suderinamumo galimybė su
turimais infrastruktūros techniniais parametrais.
Įgyvendinimo
Projekto įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo rizikos (vidinės ir išorinės)
rizikingumas
įvertinimas ir aprašymas dėl kiekvienos alternatyvos.
Nauda
Įvertinama ir aprašoma, kokią naudą duos kiekvienos iš alternatyvų
įgyvendinimas, koks bus naudos gavėjų skaičius.
Rezultatų praktinis Įvertinamas ir aprašomas kiekvienos iš alternatyvų planuojamų pasiekti
pritaikomumas
rezultatų praktinis pritaikomumas.
Įgyvendinimo
Įvertinama ir nurodoma preliminari kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo
trukmė
trukmė.
Finansinis
Įvertinamas ir nurodomas preliminarus kiekvienai alternatyvai įgyvendinti
reikalingų investicijų poreikis.
Privalumai
ir Įvertinami ir nurodomi kiekvienos alternatyvos privalumai bei trūkumai.
trūkumai
Kiti aspektai
Įvertinami ir aprašomi kiti aspektai.
Išvada Išvada dėl problemos sprendimo alternatyvos pasirinkimo ir pasirinkimo
pagrindimas.
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3. Pasirinktos problemos sprendimo alternatyvos rezultatai ir poveikis
Eil. Nr.
I
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aprašymas
III
Nurodyti realūs, aiškiai suformuluoti planuojami
pasiekti rezultatai per projekto įgyvendinimo laikotarpį.
Prisidėjimas prie Priemonės ES Nurodomi konkretūs priemonės tikslai, prioritetas, prie
kaimo
plėtros
politikos kurių įgyvendinimo prisidės projektas, ir pagrindžiama,
prioriteto ir jo tikslinės srities kaip projekto įgyvendinimas prie jų prisidės.
įgyvendinimo, ES kaimo plėtros
politikos horizontaliojo ir (arba)
kompleksinio tikslo
Sinergija su kitais paramos Pateikiama informacija, kaip projektas koreliuos su
fondais
ir
(ar)
paramos kitais paramos fondais ir (ar) priemonėmis. Aprašoma,
priemonėmis
kaip projekto įgyvendinimas gali padėti pasiekti kitų
paramos fondų ir (ar) priemonių siektinus rezultatus
(arba atvirkščiai).
Projekto poveikis pagerinant Aprašoma, kaip projektas prisidės pagerinant kaimo
viešųjų paslaugų teikimą
gyventojų
galimybes
pasinaudoti
viešosiomis
paslaugomis. Pateikiamas palyginimas su esama
situacija, pateikiant konkrečius kiekybinius rodiklius
bei jų pokytį.
Projekto poveikis mažinant Aprašoma, kaip projektas prisidės padidinant
socialinę atskirtį
sanglaudą tarp atskirų Lietuvos regionų, miestų ir
kaimo. Pateikiamas palyginimas su esama situacija,
pateikiant konkrečius kiekybinius rodiklius bei jų pokytį
(pvz., registruotų gyventojų skaičius, dirbančiųjų
procentinis padidėjimas, socialines pašalpas gaunančių
asmenų mažėjimas ir kt.).
Projekto poveikis gyvenamajai Aprašoma, kaip projektas prisidės pagerinant
aplinkai
gyvenamąją aplinką kaime. Pateikiamas palyginimas su
esama situacija, pateikiant konkrečius kiekybinius
rodiklius bei jų pokytį (pvz., sumažėjęs triukšmo
poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas pagal
higienos normas ir kt.).
Projekto poveikis vietovės Aprašoma, kokį poveikį projektas turės investicinei
patrauklumui investicijoms
aplinkai kaime. Pateikiamas palyginimas su esama
situacija, pateikiant konkrečius kokybinius aspektus,
kurie keisis dėl projekto įgyvendinimo, ir (ar)
kiekybinius rodiklius bei jų pokytį.
Projekto (investicijų) tęstinumo užtikrinimas (pateikiama informacija apie
numatomus finansavimo šaltinius skirtus projekto rezultatų išlaikymui, bei nurodoma,
kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą (pvz., numatoma, kad
5 metus po projekto užbaigimo savivaldybės skirs finansavimą projekto metu sutvarkyto
pastato išlaikymui ir kt.).
Pagrindimas
II
Siektini rezultatai
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4. Pasirinktos problemos sprendimo alternatyvos įgyvendinimo rizikų aprašymas
Eil. Nr. Rizikos pavadinimas
Rizikos detalizavimas
Priemonės rizikai valdyti
1.
Statybos rizika
Rizika detalizuojama (pvz., Nurodomos priemonės, kurių
galimos
statybų
rizikos pareiškėjas imsis nurodytai rizikai
atsiradimo priežastys gali valdyti, ir joms įgyvendinti
būti
susijusios
su reikalingi ištekliai (pvz., siekiant
projektavimo
klaidomis, išvengti projektavimo klaidų bus
vėlavimu atlikti statybos atlikta
profesionali
techninio
darbus,
statybos
darbų projekto
ekspertizė
samdant
neatitikimas normatyviniams reikiamus ekspertus ir kt.).
reikalavimams
ir
standartams
ir
kt.),
aprašoma jos atsiradimo
priežastis ir galimas poveikis
projektui.
2.
Tinkamumo rizika
Rizika detalizuojama (pvz., Nurodomos priemonės, kurių
galimos tinkamumo rizikos pareiškėjas imsis nurodytai rizikai
atsiradimo priežastys gali valdyti, ir joms įgyvendinti
būti susijusios su negebėjimu reikalingi ištekliai (pvz., siekiant
teikti projekte numatytos išvengti netinkamai numatytos
apimties
ar
kokybės paslaugų teikimo apimties bus
paslaugų ir kt.), aprašoma pasitelkti
ekspertai,
turintys
jos atsiradimo priežastis ir praktinės atitinkamų paslaugų
galimas poveikis projektui. teikimo patirties ir kt.).
3.
Paklausos rizika
Rizika detalizuojama (pvz., Nurodomos priemonės, kurių
galimos paklausos rizikos pareiškėjas imsis nurodytai rizikai
atsiradimo priežastys gali valdyti, ir joms įgyvendinti
būti susijusios su vartotojų reikalingi ištekliai (pvz., siekiant
skaičiaus, pajamų dydžio išvengti netinkamai numatyto
kitimu ir kt.), aprašoma jos galimo vartotojų skaičiaus bus
atsiradimo priežastis ir atliekamas
vartotojų
rinkos
galimas poveikis projektui. tyrimas ir kt.).
4.
Makroekonominės
Rizika detalizuojama (pvz., Nurodomos priemonės, kurių
situacijos pasikeitimo galimos makroekonominės pareiškėjas imsis nurodytai rizikai
rizika
situacijos pasikeitimo rizikos valdyti, ir joms įgyvendinti
atsiradimo priežastys gali reikalingi ištekliai (pvz., siekiant
būti susijusios su infliacijos išvengti žymaus projekto išlaidų
augimu, energijos kainos padidėjimo dėl energetinių išteklių
kitimu ir kt.), aprašoma jos kainos padidėjimo, bus numatyti
atsiradimo priežastis ir alternatyvūs
apsirūpinimo
galimas poveikis projektui. energetiniais ištekliais šaltiniai ir
kt.).
5.
Projekto tęstinumo
Rizika detalizuojama (pvz., Nurodomos priemonės, kurių
rizika
galimos rizikos atsiradimo pareiškėjas imsis nurodytai rizikai
priežastys gali būti susijusios valdyti, ir joms įgyvendinti,
su sukurtų projekto rezultatų reikalingi ištekliai (pvz., siekiant
netinkamu naudojamu ir kt.), išvengti, sukurtų projekto rezultatų
aprašoma jos atsiradimo
netinkamo
naudojimo
aiškiai
priežastis ir galimas poveikis apibrėžti
projekto
rezultatų
projektui.
paskirtį, naudojimo ribas).
6.
...
...
...

V. PROJEKTO LOGINĖ STRUKTŪRA
1. Projekto uždaviniai, veikla (-os), jų trukmė, vertė ir fiziniai rodikliai
Fiziniai veiklos
Preliminarios
įgyvendinimo
išlaidos
rodikliai
Nurodomi 1.1. Nurodomos
Aprašoma
Trukmė
Nurodoma, kas bus
Nurodoma suma
projekto
projekto
kiekviena
mėnesiais ir
pasiekta įvykdžius
su PVM, Eur.
uždaviniai,
veiklos.
projekto veikla, pradžios bei
konkrečią veiklą.
spręstini
Kiekviena
ją pagrindžiant. pabaigos datos. Fiziniai veiklos
nurodytam
veikla
(Galimas
įgyvendinimo rodikliai
projekto
nurodoma
simbolių skaičius
– kiekybiškai
tikslui
atskiroje
– 10 000).
išmatuojamas
pasiekti.
eilutėje (pvz.,
įgyvendintos projekto
(Galimas
kelio
veiklos rezultatą (pvz.,
simbolių
rekonstravimas)
išasfaltuotas 4 km kelio
skaičius –
(Galimas
ruožas).
400).
simbolių
skaičius – 400).
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Nr. Uždaviniai Nr.
1.

2.
3.

Projekto
veiklos

Projekto veiklos
Veiklos trukmė
aprašymas

Išlaidų pagrindimas
Pagrindžiamas nurodomų
išlaidų poreikis, jų
apskaičiavimo būdas,
dokumentai, kuriais remiantis
buvo apskaičiuotos
planuojamos išlaidos, ir kita
svarbi informacija.
(Galimas simbolių skaičius – 1
000).
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2. Preliminarus projekto biudžetas
N Išlaidų kategorijos
r.

Veiklų, su kuriomis susijusios išlaidos, Bendra tinkamų
Nr.
finansuoti išlaidų
suma su PVM, Eur

1. Statyba, atnaujinimas (modernizavimas)
rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti
darbai
1. Nurodomas projekto išlaidų pavadinimas. Nurodomas projekto veiklos, su kuria
1. Skirtingos išlaidos nurodomos atskiroje susijusios išlaidos, numeris, nurodytas
eilutėje
lentelėje „Projekto uždaviniai, veikla (os), jų trukmė, vertė ir, fiziniai
rodikliai“.

1. (...)
2.
2. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas
2. (...)
1.
3. Bendrosios išlaidos
3. Atlyginimas architektams, inžinieriams,

Nurodoma bendra
tinkamų finansuoti
išlaidų suma su PVM,
Eur.

Išlaidų
Projekto įgyvendinimo metai
pagrindim N metai N+1
N+(n)
as
metai
metai

Pagrindžia
mas
nurodomų
išlaidų
poreikis, jų
apskaičiavi
mo būdas,
dokumenta
i, kuriais
remiantis
buvo
apskaičiuo
tos
planuojam
os išlaidos,
ir kita
svarbi
informacij
a.
(Galimas
simbolių
skaičius –
1 000).

Nurodom
a bendra
tinkamų
finansuoti
išlaidų
dalis su
PVM,
Eur, kuri
bus
patiriama
pirmais
projekto
įgyvendin
imo
metais.

Nurodom
a bendra
tinkamų
finansuoti
išlaidų
dalis su
PVM,
Eur, kuri
bus
skiriama
antrais
projekto
įgyvendin
imo
metais.

Nurodom
a bendra
tinkamų
finansuoti
išlaidų
dalis su
PVM,
Eur, kuri
bus
skiriama
n-aisiais
projekto
įgyvendin
imo
metais.
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1.
3.
2.
3.
3.
C

konsultantams už konsultacijas
Viešinimo išlaidos
(...)
Visos išlaidos (1+2+3)

VI. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
(Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iš nurodytų finansavimo šaltinių turi atitikti
projekto vertę su PVM)
Finansavimo šaltinio pavadinimas
1
1. Paramos lėšos

Suma, eurais
2
1.1+1.2 Nurodoma prašoma skirti projektinio pasiūlymo
finansavimo lėšų suma.

1.1. Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP)
Nurodoma prašoma skirti EŽŪFKP lėšų suma.
lėšos
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto (bendrojo finansavimo)
Nurodoma prašoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės
lėšos
biudžeto lėšų suma.
2. Pareiškėjo lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas
2.1. Viešosios lėšos
2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins
pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,
savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.
2.1.1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios
šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.
2.1.2. Savivaldybių biudžeto lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios
šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos.
2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios
šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai.
2.2. Privačios lėšos
2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas
iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.
2.2.1. Nuosavos lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios
šaltinis yra nuosavos lėšos.
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios
šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola.
3. Iš viso
1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 punktų
suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta
projektinio pasiūlymo dalyje „Preliminarus projekto
biudžetas“.
VII. DUOMENYS APIE KITAS SU PROJEKTINIU PASIŪLYMU SUSIJUSIAS
LĖŠAS, GAUTAS/GAUNAMAS IŠ KITŲ ES FONDŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ LĖŠŲ
Susijusio projekto
pavadinimas

Finansavimo lėšų
šaltinis

Finansavimo suma,
eurais

Sąsaja su projektu, dėl
kurio teikiamas
projektinis pasiūlymas
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Pažymiu, kad projektiniame pasiūlyme numatomos įgyvendinti veiklos, kurioms prašoma
skirti EŽŪFKP fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės / savivaldybių biudžeto lėšų, nebuvo, nėra
ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių, jei teikiamas projektas bus įtrauktas į
____________________regiono projektų sąrašą.
VIII. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI BENDRIESIEMS
TINKAMUMO REIKALAVIMAMS ĮVERTINTI
Nr.

Kriterijaus pavadinimas

1.

Projekto atitiktis ES kaimo plėtros(...) – projekto tikslai ir uždaviniai, kurie atitinka
politikos prioritetui „Skatinti socialinę nurodytą prioritetą, jo tikslinę sritį;
įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę (...) – konkrečios projekto veiklos, prisidedančios
plėtrą kaimo vietovėse“ ir jo tikslineiprie prioriteto ir jo tikslinės srities pasiekimo
sričiai „Vietos plėtros kaimo vietovėse
skatinimas“
Projekto atitiktis ES kaimo plėtros(...) – projekto tikslai ir uždaviniai, kurie atitinka
politikos horizontaliajam tikslui „užtikrintinurodytą horizontalųjį ar kompleksinį tikslą;
subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos (...) – konkrečios projekto veiklos tikslui pasiekti
ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas
ir jas išlaikyti“ ir (arba) ES kompleksiniam
tikslui „Aplinkos apsauga“
Nurodyti, ar projektas atitinka ir yra suderinamas
su regiono plėtros plane numatytais strateginiais
Projekto atitiktis regiono plėtros planui
tikslais, uždaviniais, priemonėmis (nurodant
konkretaus strateginio plano punktą ir
pavadinimą)
Nurodyti, ar projektas atitinka ir yra suderinamas
su savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu
Projekto atitiktis savivaldybės strateginiam
toks yra, tikslais ir uždaviniais (nurodant
plėtros planui
konkretaus strateginio plėtros plano punktą ir
pavadinimą)
Planuojamų veiklų atitiktis Taisyklių IV Nurodoma konkreti veikla, atitinkanti Taisyklėse
skyriuje nustatytoms remiamoms veikloms numatytą veiklą
Vertinama, ar projekto veiklos bus Nurodoma projekto įgyvendinimo teritorija
vykdomos tinkamoje teritorijoje, kaip
nurodyta Taisyklių 13.7 papunktyje
Pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas,
Vertinama, ar užtikrinamas tinkamas ir banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis ar kitas
pakankamas projekto finansavimo šaltinis dokumentas, kuriame patvirtinama pareiškėjo
galimybė sumokėti numatytą projekto išlaidų dalį

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Atitikties pagrindimas

IX. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI SPECIALIESIEMS
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI:
1. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį specialiesiems projektų
atrankos kriterijams):
1.1. Marijampolės regionas:
Eil Specialiojo atrankos kriterijaus

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai
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. pavadinimas
Nr.
1. Projektu sutvarkyta avarinės Pateikiami dokumentai, pagrindžiantys Projektinis
būklės ar galimos avarinės atitiktį atrankos kriterijui, parengti pasiūlymas ir statinio
būklės požymius turinti viešoji vadovaujantis
Statybos
techniniu ekspertizės aktas ir
infrastruktūra
reglamentu
STR
1.03.01:2016 (arba)
statinio
„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“: pripažinimo avariniu
- statinio ekspertizės aktas;
aktas
- statinio pripažinimo avariniu aktas;
2. Projektas
prisideda
prie Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų Projektinis
gyvenimo
kokybės, rezultatai tai pagrindžia.
pasiūlymas
laisvalaikio,
sporto
ar
kultūrinės
veiklos
bei
užimtumo skatinimo kaime
(tam skirta ne mažiau kaip 50
proc.
tinkamų
finansuoti
projekto išlaidų)
3. Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
gyvenamosios
vietovės kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
kompleksinei
socialinei, kompleksinė gyvenamosios vietovės
kultūrinei,
ekonominei
ir plėtra, pateikite informaciją, kokios
aplinkosauginei
plėtrai projektinio
pasiūlymo
V
dalyje
(poveikis ne mažiau kaip 2 nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai
veiklos sritims)
pagrindžia.
1.2. Utenos regionas:
Eil
Specialiojo atrankos kriterijaus
.
pavadinimas
Nr.
1. Projektu sudaromos sąlygos
gyvenamosios
vietovės
kompleksinei
socialinei,
kultūrinei, ekonominei ir
aplinkosauginei
plėtrai
(poveikis ne mažiau kaip 2
sritims)
2. Projekte numatyta paviršinio ar
gruntinio vandens surinkimo ir
nuleidimo sistemų įrengimas ir
(arba) atnaujinimas, geriamojo
vandens tiekimo, vandens
gerinimo, geležies šalinimo
sistemų įrengimas ir (arba)
atnaujinimas
3. Projekte numatytas pastatų ir
(arba)
viešųjų
erdvių
tvarkymas,
kuriuose
planuojama vykdyti veiklas,
įvardytas
bendruomenių
inicijuotose Vietos plėtros
strategijose.

Atitikties pagrindimas

Informacijos
šaltiniai

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
kompleksinė gyvenamosios vietovės
plėtra, pateikite informaciją, kokios
projektinio
pasiūlymo
V
dalyje
nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
numatytas veiklas yra bent 1 veikla, pasiūlymas
skirta paviršinio ar gruntinio vandens
surinkimo
ir
nuleidimo
sistemų
įrengimui ir (arba) atnaujinimui,
geriamojo vandens tiekimo, vandens
gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimui ir (arba) atnaujinimui, ir
nurodykite jos pavadinimą.
Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
numatytas veiklas, yra bent 1 (viena) pasiūlymas;
VPS
veikla, skirta pasatų ir (arba) viešųjų dalies
ištraukos
erdvių tvarkymui, kuriuose planuojama kopija
vykdyti veiklas, įvardytas bendruomenių
inicijuotose Vietos plėtros strategijose
(toliau – VPS).
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4. Projekte numatytas vietinių
reikšmės kelių ar jų atkarpų ir
(arba) pėsčiųjų, ir (arba)
dviračių takų ar jų atkarpų
gerinimas (įskaitant naujų
dviračių takų tiesimą) iki
gyventojų lankomų objektų
(universalių daugiafunkcinių
paslaugų centrų, ambulatorijų,
bendruomenės namų, poilsio ir
sporto infrastruktūros objektų,
kapinių).

Pateikiama VPS dalies ištraukos kopija,
patvirtinta vietos veiklos grupės vadovo,
kurioje nurodytos planuojamos vykdyti
veiklos
regioniniu
projektu
planuojamuose tvarkyti objektuose.
Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
numatytas veiklas yra bent 1 (viena) pasiūlymas; Pateikti
veikla, skirta vietinių reikšmės kelių ar žemėlapiai
jų atkarpų ir (arba) pėsčiųjų, ir (arba)
dviračių takų ar jų atkarpų gerinimui iki
gyventojų lankomų objektų.
Pateikiama: planuojamo rekonstruoti
kelio ar jo ruožo (įskaitant pėsčiųjų ir
(arba) dviračių takus ar jų atkarpas)
žemėlapiai,
kuriuose
pateikiama
informacija, ar planuojama vystyti kelių
infrastruktūra eina iki nurodytų
gyventojų lankomų objektų.

1.3. Tauragės regionas:
Eil. Specialiojo atrankos kriterijaus
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
Nr. pavadinimas
1. Ar patvirtinate, kad projektas
□ Taip
□ Ne
Projektinis
įgyvendinamas
kaimo
pasiūlymas;
gyvenamojoje
vietovėje,
VĮ Registrų centras
kurioje yra įstaiga, įmonė,
http://www.registruc
institucija, bažnyčia ar kitas
entras.lt/;
subjektas:
„Verslo žinios“
- vietovė, kurioje yra 1 (vienas)
□ Taip
□ Ne
Lietuvos įmonių
subjektas;
katalogas
– vietovė, kurioje yra 2 (du)
□ Taip
□ Ne
http://rekvizitai.vz.lt/i
subjektai;
mones/;
- vietovė, kurioje yra 3 (trys) ar
□ Taip
□ Ne
Savivaldybių
daugiau subjektų.
Nurodykite
pateiktų
subjektų tinklalapiai – skiltis
pavadinimus.
Struktūra ir
kontaktai“
2. Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
gyvenamosios
vietovės kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
kompleksinei
socialinei, kompleksinė gyvenamosios vietovės
kultūrinei,
ekonominei
ir plėtra, pateikite informaciją, kokios
aplinkosauginei
plėtrai projektinio
pasiūlymo
V
dalyje
(poveikis ne mažiau kaip 2 nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
sritims)
pagrindžia.
3. Projekto
investicijomis Pateikiamas Nekilnojamojo turto Projektinis
atnaujinama
(tvarkoma, registro centrinio duomenų banko pasiūlymas,
gerinama,
rekonstruojama) išrašas arba pareiškėjo apskaitos Nekilnojamojo
esama viešoji infrastruktūra, duomenų išrašas.
turto
registro
nekuriant naujos
duomenys,
pareiškėjo
apskaitos
duomenys
4. Ar patvirtinate, kad projekto
Projektinis
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pasiūlymas,
Nekilnojamojo
□ Taip
□ Ne
turto registro
□ Taip
□ Ne
duomenys,
pareiškėjo
Nurodomi konkretūs infrastruktūros apskaitos
objektai. Pateikiamas nekilnojamojo duomenys
turto registro centrinio duomenų
banko išrašas, kuriame nurodyti
konkretūs objektai, arba pareiškėjo
apskaitos duomenų išrašas.
5. Projektu investuojama į kaimo Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
vietovių
inžinerinę
arba numatytas veiklas yra bent 1 veikla, pasiūlymas
susisiekimo infrastruktūrą
skirta inžinerinei arba susisiekimo
(geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai, nurodykite, kokia.
sistemas ar vandens kokybės
gerinimo įrenginius, arba
paviršinio ar gruntinio vandens
surinkimą ir nuleidimą, arba
vietinės reikšmės kelių, gatvių,
jų
atkarpų
tiesimą
ar
rekonstravimą)
veiklomis atnaujintas ir (arba)
sutvarkytas objektų skaičius:
- 2 objektai
- 3 ir daugiau objektų

1.4. Kauno regionas:
Ei
Informacijos šaltiniai
l. Specialiojo
atrankos
Atitikties pagrindimas
Nr kriterijaus pavadinimas
.
1. Projektu investuojama
į Dienos centro steigėjo pažyma, Projektinis
veikiančių dienos centrų
kad toks dienos centras vykdo
pasiūlymas; Pažyma
infrastruktūros ir
(arba) veiklą (savivaldybė, Socialinių
paslaugų plėtrą
paslaugų priežiūros departamentas
prie SADM ir pan.)
2. Ar
patvirtinate,
kad
□ Taip
□ Ne
Projektinis
projektas
įgyvendinamas
pasiūlymas;
gyvenamojoje
vietovėje,
http://www.
kurioje veikiančios (-ių)
bendruomenes.
kaimo bendruomenės (-ių)
lt/subsites/sarasas;
narių skaičius ne mažesnis
Bendruomenės (-ių)
kaip:
□ Taip
□ Ne
pirmininko (-ų) raštas
- 100 narių
□ Taip
□ Ne
- 60 narių
□ Taip
□ Ne
- 30 narių
Pateikiamas
bendruomenės
(-ių)
(tuo atveju, jei veikia kelios pirmininko (-ų) raštas (-ai), kuriame (bendruomenės – sumuojama iuose) nurodomas bendruomenės
visų bendruomenių narių narių skaičius.
skaičius)
3. Projektas
įgyvendinamas Nurodykite ne mažiau kaip 3 Projektinis
gyvenamojoje
vietovėje, viešojo administravimo įstaigas ir pasiūlymas; viešojo
kurioje veikia ne mažiau (arba) verslo paslaugų įmones administravimo
kaip
3
viešojo (verslo paslaugų įmonės – įmonės, įstaigoms – Registrų
administravimo įstaigos ir teikiančios
paslaugas,
o
ne centro pažymėjimas;
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(arba)
įmonės

verslo

paslaugų vykdančios gamybą).

1.5. Panevėžio regionas:
Eil. Specialiojo atrankos kriterijaus
Nr. pavadinimas
1. Ar patvirtinate, kad projektas
įgyvendinamas gyvenamojoje
vietovėje, kurioje gyventojai,
kurių pagrindinis pragyvenimo
šaltinis yra pensija, pašalpa,
stipendija, valstybės išlaikymas,
sudaro:
40
proc.
ir
daugiau
gyvenamosios
vietovės
gyventojų skaičiaus;
30–39 proc. gyvenamosios
vietovės gyventojų skaičiaus;
29–20 proc. gyvenamosios
vietovės gyventojų skaičiaus.

2.
3.

verslo
paslaugų
įmonėms – įstatai
(kad
juose
nėra
nurodyta gamybinės
veiklos)

Informacijos
šaltiniai
Lietuvos statistikos
departamento 2011
m.
visuotinio
gyventojų surašymo
duomenys,
jeigu
pareiškėjas
su
□ Taip
□ Ne
projektiniu
pasiūlymu
□ Taip
□ Ne
nepateikė Lietuvos
Respublikos
□ Taip
□ Ne
gyventojų registro
pažymos,
arba
naujausi
gyvenamąją vietą
deklaravusių
asmenų
ir
neturinčių
gyvenamosios
vietos
asmenų
apskaitos
duomenys,
paskelbti Lietuvos
Respublikos
gyventojų registro
tvarkytojo interneto
svetainėje,
šio
tvarkytojo
nuostatuose
nustatyta
tvarka,
jeigu pareiškėjas su
projektiniu
pasiūlymu pateikė
Lietuvos
Respublikos
gyventojų registro
pažymą
Projektas
skirtas
jaunimo Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų Projektinis
poreikiams tenkinti
rezultatai tai pagrindžia
pasiūlymas
Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
vietovės
kompleksinei kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
socialinei,
kultūrinei, kompleksinė gyvenamosios vietovės
ekonominei ir aplinkosaugos plėtra, pateikite informaciją, kokios
plėtrai (poveikis ne mažiau kaip projektinio
pasiūlymo
V
dalyje
Atitikties pagrindimas
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2 sritims)

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.

1.6. Šiaulių regionas:
Specialiojo atrankos kriterijaus
Atitikties pagrindimas
Informacijos šaltiniai
pavadinimas
Projektu tvarkoma avarinės Pateikiami
dokumentai,
kuriuose Projektinis
būklės ar galimos avarinės pagrindžiama
atitiktis
atrankos pasiūlymas, statinio
būklės požymius turinti viešoji kriterijui,
parengti
vadovaujantis ekspertizės aktas ir
infrastruktūra
Statybos techniniu reglamentu STR (arba)
statinio
(pagal
statybos
techninį 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. pripažinimo avariniu
reglamentą STR 1.12.01:2004 Statinio avarija“:
aktas
„Valstybei ir savivaldybėms - statinio ekspertizės aktas;
nuosavybės teise priklausančių - statinio pripažinimo avariniu aktas;
statinių pripažinimo avariniais
tvarka“)
Projektas
prisideda
prie Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų Projektinis
jaunimo užimtumo didinimo
rezultatai tai pagrindžia
pasiūlymas
Projektu sukurta ar atnaujinta Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų Projektinis
infrastruktūra prisideda prie rezultatai tai pagrindžia.
pasiūlymas
aplinkos taršos mažinimo,
vandens kokybės gerinimo
Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
pagerinti kaimo gyventojų kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
gyvenimo kokybę ne mažiau kompleksinė gyvenamosios vietovės
kaip
dviejose
srityse plėtra, pateikite informaciją, kokios
(socialinėje,
kultūrinėje, projektinio
pasiūlymo
V
dalyje
ekonominėje)
nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
1.7. Telšių regionas:
Specialiojo atrankos
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
kriterijaus pavadinimas
Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis
gyvenamosios
vietovės kurias
derinant
užtikrinama pasiūlymas
kompleksinei
socialinei, kompleksinė gyvenamosios vietovės
kultūrinei, ekonominei ir plėtra, pateikite informaciją, kokios
aplinkosauginei
plėtrai projektinio pasiūlymo V dalyje
(poveikis ne mažiau kaip 2 nurodytos veiklos, ir jų rezultatai tai
sritims)
pagrindžia.
Ar patvirtinate, kad projektas
□ Taip
□ Ne
Projektinis
įgyvendinamas kaimo
pasiūlymas;
gyvenamojoje vietovėje,
www.rekvizitai.lt
kurioje veikia ūkio subjektai:
□ Taip
□ Ne
4 ir daugiau ūkio subjektų
□ Taip
□ Ne
3 ūkio subjektai
□ Taip
□ Ne
2 ūkio subjektai
Nurodykite konkrečius veikiančius
ūkio subjektus pagal Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 17 dalyje nustatytą ūkio
subjekto sąvoką.
Projektas užtikrina anksčiau Informaciją
apie
įgyvendintus Projektinis
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įgyvendintų
projektų projektus patvirtins pateikiamas
tęstinumą (objekte / kaimo įgyvendinančiosios
institucijos
gyvenamojoje vietovėje jau pranešimas dėl galutinės projekto
yra
įgyvendintas(-i) įgyvendinimo
ataskaitos
projektas (-ai).
patvirtinimo

4.

pasiūlymas;
Įgyvendinančiosios
institucijos
pranešimas dėl
galutinės projekto
įgyvendinimo
ataskaitos
patvirtinimo
Projektu
diegiamas Nurodykite, kad aplinka kuriama Projektinis
universalus dizaino principas taip, kad ja be jokio specialaus pasiūlymas;
– aplinka pritaikoma visiems pritaikymo galės naudotis visi:
gyventojams, įvertinant jų vaikai, suaugusieji, vyrai, moterys,
amžių ir sveikatos būklę, kai senyvo amžiaus, negalią turintieji,
tai
nėra
privaloma įvairių tautybių ir kitų skirtumų
vadovaujantis teisės aktais. žmonės
1.8.Vilniaus regionas:

Eil. Specialiojo
atrankos
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
Nr. kriterijaus pavadinimas
1. Projektu numatytas objekto Nurodoma, kokios projekto veiklos ir jų Nekilnojamojo turto
pertvarkymas
(naujai rezultatai tai pagrindžia.
registro
centrinio
funkcijai,
paskirčiai) Pateikiama: Nekilnojamojo turto registro duomenų
banko
atnaujinamas
dabar centrinio duomenų banko išrašas, išrašas
aktualioms paskirtims
kuriame nurodyta infrastruktūros objekto
funkcija ir paskirtis
2. Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, kurias Projektinis
gyvenamosios
vietovės derinant
užtikrinama
kompleksinė pasiūlymas
kompleksinei
socialinei, gyvenamosios vietovės plėtra, pateikite
kultūrinei, ekonominei ir informaciją, kokios projektinio pasiūlymo
aplinkosauginei
plėtrai V dalyje nurodytos veiklos ir jų rezultatai
(poveikis ne mažiau kaip 2 tai pagrindžia
veiklos sritims)
3. Projektu
investuojama
į Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
kaimo vietovių inžinerinę numatytas veiklas yra bent 1 veikla, skirta pasiūlymas
arba
susisiekimo inžinerinei
arba
susisiekimo
infrastruktūrą
infrastruktūrai, nurodykite, kokia.
(geriamojo vandens tiekimo
sistemas ar vandens kokybės
gerinimo įrenginius, arba
paviršinio
ar
gruntinio
vandens
surinkimą
ir
nuleidimą,
arba
vietinės
reikšmės kelių, gatvių, jų
atkarpų
tiesimą
ar
rekonstravimą)
1.9. Alytaus regionas:
Eil. Specialiojo atrankos kriterijaus
Informacijos
Atitikties pagrindimas
Nr. pavadinimas
šaltiniai
Projektas
prisideda
prie Nurodykite, kokios projekto veiklos ir jų Projektinis
1.
gyvenimo
kokybės, rezultatai tai pagrindžia.
pasiūlymas
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2.

3.

4.

5.

laisvalaikio,
sporto
ar
kultūrinės
veiklos
bei
užimtumo skatinimo kaime
Ar patvirtinate, kad projektu
Projektinis
sudaromos
sąlygos
□ Taip
□ Ne
pasiūlymas
gyvenamųjų
vietovių
kompleksinei
socialinei, Nurodykite
sritis,
kurias
derinant
kultūrinei,
ekonominei
ir užtikrinama kompleksinė gyvenamosios
aplinkosauginei plėtrai:
vietovės plėtra, pateikite komentarus,
kokios projektinio pasiūlymo V dalyje
nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia
Ar patvirtinate, kad projektas
□ Taip
□ Ne
Projektinis
įgyvendinamas
kaimo
pasiūlymas;
gyvenamojoje
vietovėje,
www.rekvizitai.lt
kurioje veikia ūkio subjektai:
□ Taip
□ Ne
4 ir daugiau ūkio subjektų;
□ Taip
□ Ne
3 ūkio subjektai;
□ Taip
□ Ne
2 ūkio subjektai.
Nurodykite konkrečius veikiančius ūkio
subjektus, pagal Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17
dalyje nustatytą ūkio subjekto sąvoką.
Projektu investuojama į kaimo Nurodykite, ar įgyvendinant projekte Projektinis
vietovių
inžinerinę
arba numatytas veiklas, yra bent 1 veikla, skirta pasiūlymas
susisiekimo
infrastruktūrą inžinerinei
arba
susisiekimo
(geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai, nurodykite, kokia.
sistemas ir (arba) vandens
kokybės gerinimo įrenginius, ir
(arba) paviršinio, ir (arba)
gruntinio vandens surinkimą ir
nuleidimą
arba
vietinės
reikšmės kelių, gatvių, jų
atkarpų
tiesimą
ir
rekonstravimą)
Projekto
investicijomis Pateikiamas Nekilnojamojo turto registro Projektinis
atnaujinama
(tvarkoma, centrinio duomenų banko išrašas arba pasiūlymas,
gerinama,
rekonstruojama) pareiškėjo apskaitos duomenų išrašas.
Nekilnojamojo turto
esama viešoji infrastruktūra
registro duomenys,
pareiškėjo apskaitos
duomenys

1.10. Klaipėdos regionas:
Eil. Specialiojo atrankos
Nr. kriterijaus pavadinimas
1.
Projektu sudaromos sąlygos
gyvenamosios
vietovės
kompleksinei
socialinei,
kultūrinei, ekonominei ir
aplinkosauginei
plėtrai
(poveikis ne mažiau kaip 2
sritims)

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis pasiūlymas
kurias
derinant
užtikrinama
kompleksinė gyvenamosios vietovės
plėtra, pateikite informaciją, kokios
projektinio pasiūlymo V dalyje
nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia
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2.

3.

Ar patvirtinate, kad projektas
įgyvendinamas
kaimo
gyvenamojoje
vietovėje,
kurioje yra įstaiga, įmonė,
institucija, bažnyčia ar kitas
subjektas:
- vietovė, kurioje yra vienas
subjektas;
- vietovė, kurioje yra du
subjektai;
- vietovė, kurioje yra trys ar
daugiau subjektų
Projekto veiklos prisideda
prie jaunimo laisvalaikio ir /
ar užimtumo didinimo

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip
□ Ne
Nurodykite konkrečius subjektus
Nurodoma,
veiklos ir
pagrindžia

Projektinis pasiūlymas;
VĮ Registrų centras
http://www.registrucentr
as. lt/ „Verslo žinios“
Lietuvos
įmonių
katalogas
http://rekvizitai.
vz.
lt/imones/
Savivaldybių
tinklalapiai – skiltis
struktūra ir kontaktai

kokios
projekto Projektinis pasiūlymas
jų rezultatai tai

2. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį specialiesiems
projektų atrankos kriterijams):
2.1. Marijampolės regionas:
Eil. Specialiojo atrankos kriterijaus
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
Nr.
pavadinimas
1. Projektu sutvarkyta avarinės Pateikiami dokumentai, kuriuose Projektinis
pasiūlymas,
būklės ar galimos avarinės pagrindžiama atitiktis atrankos statinio ekspertizės aktas ir
būklės požymius turinti viešoji kriterijui, parengti vadovaujantis (arba) statinio pripažinimo
infrastruktūra
Statybos techniniu reglamentu avariniu aktas
(pagal
statybos
techninį STR 1.03.01:2016 „Statybiniai
reglamentą STR 1.12.01:2004 tyrimai. Statinio avarija“:
„Valstybei ir savivaldybėms - statinio ekspertizės aktas;
nuosavybės teise priklausančių - statinio pripažinimo avariniu
statinių pripažinimo avariniais aktas;
tvarka“)
2. Projektas
prisideda
prie Nurodykite,
kokios
projekto Projektinis pasiūlymas
gyvenimo
kokybės, veiklos ir jų rezultatai tai
laisvalaikio,
sporto
bei pagrindžia
užimtumo skatinimo kaime
(tam skirta ne mažiau kaip 50
proc.
tinkamų
finansuoti
projekto išlaidų)
3. Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 Projektinis pasiūlymas
gyvenamosios
vietovės sritis, kurias derinant užtikrinama
kompleksinei
socialinei, kompleksinė
gyvenamosios
kultūrinei,
ekonominei
ir vietovės
plėtra,
pateikite
aplinkosauginei
plėtrai informaciją, kokios projektinio
(poveikis ne mažiau kaip 2 pasiūlymo V dalyje nurodytos
veiklos sritims)
veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia
2.2. Utenos regionas:
Eil. Specialiojo atrankos kriterijaus
Nr.
pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai
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1.

2.

3.

4.

Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 Projektinis pasiūlymas
gyvenamosios
vietovės sritis, kurias derinant užtikrinama
kompleksinei
socialinei, kompleksinė
gyvenamosios
kultūrinei,
ekonominei
ir vietovės
plėtra,
pateikite
aplinkosauginei
plėtrai informaciją, kokios projektinio
(poveikis ne mažiau kaip 2 pasiūlymo V dalyje nurodytos
sritims)
veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
Projektas prisideda prie
Nurodykite,
kokios
projekto Projektinis pasiūlymas
jaunimo laisvalaikio ir
veiklos ir jų rezultatai tai
užimtumo didinimo
pagrindžia
Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite,
kokios
projekto Projektinis pasiūlymas
vietovei būdingo kultūros veiklos ir jų rezultatai tai
paveldo, papročių, tradicinių pagrindžia.
Pateikiami
amatų puoselėjimui
istoriniai,
etnografiniai
duomenys iš viešųjų šaltinių,
kuriais
pagrindžiama,
kad
projektu puoselėjamas kultūros
paveldas, papročiai, tradiciniai
amatai yra būdingi vietovei
Projektas
įgyvendinamas Pateikiama
kelio
ženklo Projektinis
pasiūlymas,
objekto, kuris pažymėtas kelio „Lankytinos vietos pavadinimas“, nuotrauka,
planuojamo
ženklu „Lankytinos vietos įrengto vadovaujantis Lankytinų rekonstruoti
pavadinimas“, teritorijoje, kuri vietų
ir
laikinų
renginių infrastruktūros
objekto
yra nutolusi ne toliau kaip 500 maršrutinio
orientavimo žemėlapiai
m spinduliu nuo objekto
automobilių keliuose taisyklių
LVMOT 15, patvirtintų Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo
ministerijos
direktoriaus 2015 m. kovo 3 d.
įsakymu
Nr.
V(E)-4
„Dėl
Lankytinų vietų ir laikinų renginių
maršrutinio
orientavimo
automobilių keliuose taisyklių
LVMOT 15 patvirtinimo“ (toliau
– Lankytinų vietų ir laikinų
renginių maršrutinio orientavimo
automobilių keliuose taisyklės),
nuotrauka
ir
planuojamo
rekonstruoti
infrastruktūros
objekto žemėlapiai

2.3. Tauragės regionas:
Eil. Nr.
Specialiojo atrankos
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
N
kriterijaus pavadinimas
1.
Projektu
sudaromos Nurodykite ne mažiau kaip 2 Projektinis pasiūlymas
sąlygos
vietovės sritis,
kurias
derinant
kompleksinei socialinei, užtikrinama
kompleksinė
kultūrinei, ekonominei ir gyvenamosios vietovės plėtra,
aplinkosauginei plėtrai pateikite informaciją, kokios
(poveikis ne mažiau kaip projektinio
pasiūlymo
V
2 veiklos sritims)
dalyje nurodytos veiklos ir jų
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2.

3.

4.

rezultatai tai pagrindžia
Ar patvirtinate, kad
□ Taip
□ Ne
Projektinis pasiūlymas;
projektas
VĮ Registrų centras
įgyvendinamas kaimo
http://www.registrucentras.lt/
gyvenamojoje vietovėje,
„Verslo žinios“ Lietuvos įmonių
kurioje yra įstaiga,
katalogas
įmonė,
institucija,
□ Taip
□ Ne
http://rekvizitai.vz.lt/imones/
bažnyčia
ar
kitas
Savivaldybių tinklalapiai –
subjektas:
□ Taip
□ Ne
skiltis „Struktūra ir kontaktai“
- vietovė, kurioje yra
vienas subjektas;
□ Taip
□ Ne
vietovė,
Nurodykite
konkrečius
kurioje yra du
subjektus.
subjektai;
- vietovė, kurioje yra trys
ir daugiau subjektų.
Investuojama į valstybės Nurodykite, ar įgyvendinant Projektinis pasiūlymas;
saugomus
projektą bus investuojama Kultūros
vertybių
registro
nekilnojamųjų kultūros bent į 1 valstybės saugomą duomenys
https://aplinka.
paveldo (vadovaujantis nekilnojamąjį
kultūros lt/kulturos-vertybiu-registras
Kultūros
vertybių paveldo ir (arba) gamtos Saugomų teritorijų valstybės
registro duomenimis) ir paveldo objektą, Pateikite jo kadastro duomenys
(arba) gamtos paveldo pavadinimą.
http://www.vstt.lt
(vadovaujantis Saugomų
teritorijų
valstybės
kadastro duomenimis)
objektus
Projekto
veiklos Nurodykite, kokios projekto Projektinis pasiūlymas
prisideda prie jaunimo veiklos ir jų rezultatai tai
laisvalaikio ir užimtumo pagrindžia
didinimo

2.4. Kauno regionas:
Eil. Specialiojo
atrankos
Nr. kriterijaus pavadinimas
1. Projektas
įgyvendinamas
gyvenamojoje
vietovėje,
kurioje gyvena ne mažiau kaip
100 gyventojų

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai

Projektinis pasiūlymas;
Lietuvos
statistikos
departamento 2011 m.
visuotinio
gyventojų
surašymo
duomenys,
jeigu pareiškėjas su
projektiniu pasiūlymu
Nurodykite gyvenamosios vietovės, nepateikė
Lietuvos
kurioje
planuojama
įgyvendinti Respublikos gyventojų
projektą, gyventojų skaičių
registro pažymos, arba
naujausi
gyvenamąją
vietą
deklaravusių
asmenų ir neturinčių
gyvenamosios
vietos
asmenų
apskaitos
duomenys,
paskelbti
Lietuvos
Respublikos
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2.

3.

gyventojų
registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje, šio tvarkytojo
nuostatuose
nustatyta
tvarka, jeigu pareiškėjas
su projektiniu pasiūlymu
pateikė
Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro pažymą)
prie Nurodykite, kokios projekto veiklos ir Projektinis pasiūlymas
ar jų rezultatai tai pagrindžia

Projektas
prisideda
jaunimo
laisvalaikio
užimtumo didinimo
Projektas
prisideda
prie Nurodykite, ar įgyvendinant projektą Projektinis pasiūlymas,
etnokultūrinę
ir
(arba) bus
investuojama
bent
į
1 Kultūros
vertybių
architektūrinę vertę turinčių etnokultūrinę ir (arba) architektūrinę registro
duomenys
nekilnojamojo
kultūros vertę turintį nekilnojamąjį kultūros https://aplinka.lt/kulturo
paveldo
objektų
būklės paveldo
objektą.
Pateikite
jo s-vertybiu-registras
pagerinimo
(vadovaujantis pavadinimą
Kultūros vertybių registro
duomenimis)

2.5. Panevėžio regionas:
Eil. Specialiojo
atrankos
Nr. kriterijaus pavadinimas
1. Ar patvirtinate, kad projektas
įgyvendinamas gyvenamojoje
vietovėje, kurioje gyvena:
– 300 ir daugiau ir gyventojų
– nuo 180 iki 299 gyventojų
– nuo 30 iki 179 gyventojų

2.

Projektas
jaunimo

prisideda
laisvalaikio

Atitikties pagrindimas

□ Taip
□ Taip
□ Taip

□ Ne
□ Ne
□ Ne

prie Nurodykite kokios projekto
ir jų rezultatai tai pagrindžia

Informacijos šaltiniai

Projektinis pasiūlymas,
Lietuvos
statistikos
departamento 2011 m.
visuotinio
gyventojų
surašymo
duomenys,
jeigu pareiškėjas su
projektiniu pasiūlymu
nepateikė
Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro pažymos, arba
naujausi
gyvenamąją
vietą
deklaravusių
asmenų ir neturinčių
gyvenamosios
vietos
asmenų
apskaitos
duomenys,
paskelbti
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje šio tvarkytojo
nuostatuose
nustatyta
tvarka, jeigu pareiškėjas
su projektiniu pasiūlymu
pateikė
Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro pažymą)
veiklos ir Projektinis pasiūlymas
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3.

užimtumo didinimo
Projekto veiklomis sudaromos Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis pasiūlymas
sąlygos
vietovės kurias
derinant
užtikrinama
kompleksinei,
socialinei, kompleksinė gyvenamosios vietovės
kultūrinei, ekonominei ir plėtra, pateikite informaciją, kokios
aplinkosauginei
plėtrai projektinio pasiūlymo V dalyje
(poveikis ne mažiau kaip 2 nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
sritims)
pagrindžia

2.6. Šiaulių regionas:
Eil. Specialiojo
atrankos
Atitikties pagrindimas
Informacijos šaltiniai
Nr. kriterijaus pavadinimas
1.
Ar patvirtinate, kad projektu Nurodykite, gyvenamosios vietovės, Projektinis pasiūlymas;
pagerinta
gyvenamosios kurioje
planuojama
įgyvendinti Lietuvos
statistikos
vietovės, kurioje gyvena projektą, gyventojų skaičių
departamento 2011 m.
daugiau kaip 100 gyventojų,
visuotinio
gyventojų
kultūrinė
/
poilsio
/
surašymo
duomenys,
gyvenamoji aplinka
jeigu pareiškėjas su
projektiniu pasiūlymu
nepateikė
Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro pažymos, arba
naujausi
gyvenamąją
vietą
deklaravusių
asmenų ir neturinčių
gyvenamosios
vietos
asmenų
apskaitos
duomenys,
paskelbti
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje šio tvarkytojo
nuostatuose nustatyta
tvarka,
jeigu
pareiškėjas
su
projektiniu pasiūlymu
pateikė
Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro pažymą)
2.
Projektas sudaro sąlygas Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis pasiūlymas
padidinti
kaimo kurias
derinant
užtikrinama
bendruomenės
gyvenimo kompleksinė gyvenamosios vietovės
kokybę ne mažiau kaip plėtra, pateikite informaciją, kokios
dviejose srityse (socialinėje, projektinio pasiūlymo V dalyje
kultūrinėje, ekonominėje)
nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia
3.
Projektu
sutvarkyta Nurodykite, kokios projekto veiklos ir Projektinis pasiūlymas;
infrastruktūra prisideda prie jų rezultatai tai pagrindžia.
https://aplinka.lt/kultur
vietovei
būdingo Pateikiami duomenys iš viešųjų os-vertybiu-registras
nematerialaus
kultūros šaltinių,
pagrindžiantys,
kad
paveldo puoselėjimo ir plėtros puoselėjamas nematerialus kultūros
paveldas yra būdingas vietovei
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4.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Projektu
puoselėjamas Pateikiama kelio ženklo „Lankytinos Projektinis pasiūlymas,
gamtos paveldas, kurį, kaip vietos
pavadinimas“,
įrengto nuotrauka,
lankytiną vietą, žymi kelio vadovaujantis Lankytinų vietų ir infrastruktūros objekto
ženklas „Lankytinos vietos laikinų
renginių
maršrutinio žemėlapiai
pavadinimas“.
orientavimo automobilių keliuose
taisyklėmis, nuotrauka ir planuojamo
rekonstruoti infrastruktūros objekto
žemėlapiai
2.7. Telšių regionas:
Specialiojo atrankos
Informacijos šaltiniai
Atitikties pagrindimas
kriterijaus pavadinimas
Projektu
sudaromos Nurodykite ne mažiau kaip 2 Projektinis pasiūlymas
sąlygos
gyvenamosios sritis, kurias derinant užtikrinama
vietovės
kompleksinei kompleksinė
gyvenamosios
socialinei,
kultūrinei, vietovės
plėtra,
pateikite
ekonominei
ir informaciją, kokios projektinio
aplinkosauginei
plėtrai pasiūlymo V dalyje nurodytos
(poveikis ne mažiau kaip 2 veiklos ir jų rezultatai tai
sritims)
pagrindžia.
Ar
patvirtinate,
kad
□ Taip
□ Ne
Pagal
Lietuvos
projektas įgyvendinamas
Respublikos
kaimo
gyvenamojoje
konkurencijos įstatymo 3
vietovėje, kurioje veikia
straipsnio 17 dalyje
ūkio subjektai:
□ Taip
□ Ne
nustatytą ūkio subjekto
- 4 ir daugiau ūkio
□ Taip
□ Ne
sąvoką ūkio subjektai yra
subjektų;
□ Taip
□ Ne
ir juridiniai, ir fiziniai
- 3 ūkio subjektai;
Nurodykite
konkrečius asmenys.
Projektinis
- 2 ūkio subjektai.
veikiančius ūkio subjektus pagal pasiūlymas;
Lietuvos
Respublikos www.rekvizitai.lt
konkurencijos
įstatymo
3
straipsnio 17 dalyje nustatytą
ūkio subjekto sąvoką.
Projektas
užtikrina
Informaciją apie
anksčiau
įgyvendintų
įgyvendintus projektus
projektų
tęstinumą
patvirtins pridėtas
Pateikiami
pagrindimo
(objekte/kaimo
Įgyvendinančiosios
dokumentai apie įgyvendintus
gyvenamojoje vietovėje jau
institucijos pranešimas
projektus
yra
įgyvendintas
(-i)
dėl galutinės projekto
projektas (-ai)
įgyvendinimo ataskaitos
patvirtinimo
Projektu
diegiamas Nuodykite, kad aplinka kuriama Projektinis pasiūlymas
universalus
dizaino taip, kad ja be jokio specialaus
principas
–
aplinka pritaikymo galės naudotis visi:
pritaikoma
visiems vaikai,
suaugusieji,
vyrai,
gyventojams, įvertinant jų moterys, senyvo amžiaus, negalią
amžių ir sveikatos būklę, turintieji, įvairių tautybių ir kitų
kai tai nėra privaloma skirtumų žmonės
vadovaujantis teisės aktais

2.8. Vilniaus regionas:
Eil. Nr.
Specialiojo atrankos kriterijaus

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai
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1.

2.

3.

Eil.
Nr.

pavadinimas
Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite ne mažiau kaip 2 Projektinis
gyvenamosios
vietovės sritis, kurias derinant užtikrinama pasiūlymas
kompleksinei
socialinei, kompleksinė
gyvenamosios
kultūrinei,
ekonominei
ir vietovės
plėtra,
pateikite
aplinkosauginei
plėtrai informaciją, kokios projektinio
(poveikis ne mažiau kaip 2 pasiūlymo V dalyje nurodytos
veiklos sritims)
veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
Ar
patvirtinate,
kad
Projektinis
investicijos skiriamos į kaimo
□ Taip
□ Ne
pasiūlymas; Lietuvos
kultūros ar gamtos paveldo ar
statistikos
kraštovaizdžio
objekto
departamento 2011
gerinimą
gyvenamojoje
m.
visuotinio
vietovėje, kurios gyventojų
gyventojų surašymo
skaičius:
□ Taip
□ Ne
duomenys,
jeigu
– daugiau nei 200 gyventojų;
□ Taip
□ Ne
pareiškėjas
su
– nuo 100 iki 200 gyventojų;
□ Taip
□ Ne
projektiniu
– iki 100 gyventojų.
pasiūlymu nepateikė
Lietuvos Respublikos
gyventojų
registro
pažymos,
arba
naujausi gyvenamąją
vietą
deklaravusių
asmenų ir neturinčių
gyvenamosios vietos
asmenų
apskaitos
duomenys, paskelbti
Lietuvos Respublikos
gyventojų
registro
tvarkytojo interneto
svetainėje,
šio
tvarkytojo
nuostatuose
nustatyta
tvarka,
jeigu pareiškėjas su
projektiniu
pasiūlymu
pateikė
Lietuvos Respublikos
gyventojų
registro
pažymą
Projektas
prisideda
prie Nurodykite, ar įgyvendinant Projektinis
etnokultūrinę vertę turinčių projektą bus investuojama bent į pasiūlymas, Kultūros
nekilnojamojo
kultūros 1 etnokultūrinę vertę turintį vertybių
registro
paveldo
objektų
būklės nekilnojamojo kultūros paveldo duomenys
gerinimo
(vadovaujantis objektą. Pateikite jo pavadinimą. https://aplinka.lt/kult
kultūros vertybių registro
uros-vertybiuduomenimis)
registras
2.9. Alytaus regionas:
Specialiojo atrankos
kriterijaus pavadinimas

Atitikties pagrindimas

Informacijos šaltiniai
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Projektu sudaromos sąlygos Nurodykite, kokios projekto veiklos
vietovei būdingo kultūros ir jų rezultatai tai pagrindžia.
paveldo, tradicinių papročių,
amatų puoselėjimui
1.

2.

3.

4.

Investuojama į valstybės
saugomus
nekilnojamųjų
kultūros
paveldo
(vadovaujantis
Kultūros
vertybių
registro
duomenimis)
ir
(arba)
gamtos
paveldo
(vadovaujantis
Saugomų
teritorijų valstybės kadastro
duomenimis) objektus
Projektu sudaromos sąlygos
gyvenamosios
vietovės
kompleksinei
socialinei,
kultūrinei, ekonominei ir
aplinkosauginei
plėtrai
(poveikis ne mažiau kaip 2
veiklos sritims)
Projekto veiklos prisideda
prie jaunimo laisvalaikio ir
užimtumo didinimo

Nurodykite,
ar
įgyvendinant
projektą bus investuojama bent į 1
valstybės saugomą nekilnojamąjį
kultūros ir (arba) gamtos paveldo
objektą. Pateikite objekto (-ų)
pavadinimą (-us).

Projektinis pasiūlymas;
Pateikiami istoriniai,
etnografiniai duomenys
iš
viešųjų
šaltinių,
pagrindžiantys,
kad
projektu puoselėjamas
kultūros
paveldas,
tradiciniai
papročiai,
amatai
yra
būdingi
vietovei.
Projektinis pasiūlymas,
Kultūros vertybių registro
duomenys https://aplinka.
lt/kulturos-vertybiuregistras
Saugomų
teritorijų
valstybės
kadastro
duomenys
http://www.vstt.lt

Nurodykite ne mažiau kaip 2 sritis, Projektinis pasiūlymas
kurias
derinant
užtikrinama
kompleksinė gyvenamosios vietovės
plėtra, pateikite informaciją, kokios
projektinio pasiūlymo V dalyje
nurodytos veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
Nurodoma,
kokios
projekto Projektinis pasiūlymas
veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.

2.10. Klaipėdos regionas:
Specialiojo atrankos
Eil. Nr.
kriterijaus pavadinimas
1.
Projektu
sudaromos
sąlygos
gyvenamosios
vietovės
kompleksinei
socialinei,
kultūrinei,
ekonominei
ir
aplinkosauginei
plėtrai
(poveikis ne mažiau kaip
2 veiklos sritims)
2.
Projekto
veiklomis
tvarkomi
istorinę,
architektūrinę
vertę
turintys
nekilnojamojo
kultūros
paveldo
(vadovaujantis Kultūros
vertybių
registro
duomenimis),
gamtos
paveldo
(vadovaujantis
Saugomų
teritorijų

Atitikties pagrindimas
Nurodykite ne mažiau kaip 2
sritis, kurias derinant užtikrinama
kompleksinė
gyvenamosios
vietovės
plėtra,
pateikite
informaciją, kokios projektinio
pasiūlymo V dalyje nurodytos
veiklos ir jų rezultatai tai
pagrindžia.
Nurodykite,
ar įgyvendinant
projektą bus investuojama bent į
1 istorinę, architektūrinę vertę
turintį nekilnojamąjį kultūros
paveldo, gamtos paveldo objektą.
Pateikite objekto (-ų) pavadinimą
(-us).

Informacijos šaltiniai
Projektinis pasiūlymas

Projektinis pasiūlymas,
Kultūros
vertybių
registro
duomenys
https://aplinka.
lt/kulturos-vertybiuregistras
Saugomų
teritorijų
valstybės
kadastro
duomenys
http://www.vstt.lt
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3.

valstybės
kadastro
duomenimis) projektai
Projekto veiklos prisideda Nurodoma, kokios projekto Projektinis pasiūlymas
prie jaunimo laisvalaikio veiklos ir jų rezultatai tai
ir užimtumo didinimo
pagrindžia.

X. INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI:

ATITIKČIAI

BENDRŲJŲ

1. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį bendriesiems projektų
atrankos kriterijams):
Nr.
Bendrojo atrankos kriterijaus
Atitikties
Informacijos šaltiniai
pavadinimas
pagrindimas
1.

2.

3.

Ar patvirtinate, kad planuojamos
sutvarkyti
viešosios
infrastruktūros vartotojų skaičius:
– 200 ir daugiau gyventojų
– nuo 100 iki 200 gyventojų
– nuo 70 iki 100 gyventojų
– nuo 50 iki 70 gyventojų
– nuo 30 iki 50 gyventojų

Pagal
Lietuvos
statistikos
departamento 2011 m. visuotinio
gyventojų surašymo duomenis, jeigu
□ Taip
□ Ne pareiškėjas su projektiniu pasiūlymu
□ Taip
□ Ne nepateikė
Lietuvos
Respublikos
□ Taip
□ Ne gyventojų registro pažymos, arba
□ Taip
□ Ne pagal naujausius gyvenamąją vietą
□ Taip
□ Ne deklaravusių asmenų ir neturinčių
gyvenamosios
vietos
asmenų
apskaitos
duomenis,
paskelbtus
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
tvarkytojo
interneto
svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose
nustatyta tvarka, jei pareiškėjas su
projektiniu
pasiūlymu
pateikia
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro pažymą
Projektu užtikrinamas viešųjų Nurodoma
viešoji Projektinis pasiūlymas
paslaugų teikimas ir (arba) paslauga
(-os),
gerinama jų teikimo kokybė kurios teikimas yra
(užtikrinamas
/
gerinamas užtikrinamas
ir
vandens
tiekimas,
tvarkomi (arba) gerinama jos
objektai, kuriuose teikiamos (-ų) teikimo kokybė
paslaugos kaimo vietovėse ir
pan.)
Projektu skatinama labiausiaiNurodoma,
kurių Projektinis pasiūlymas
pažeidžiamų visuomenės grupių pažeidžiamų
socialinė įtrauktis
visuomenės grupių
(turintiems negalią, pensinio socialinė
įtrauktis
amžiaus asmenims, vaikams, yra skatinama ir
jaunimui ir kt.)
kokios
projekto
veiklos
ir
jų
rezultatai
pagrindžia,
kad
projektu tvarkoma
viešoji infrastuktūra
Infolex
–
infrastruktūra]
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4.

5.

pritaikoma socialiai
pažeidžiamiems
asmenims
Projekto rezultatų nauda kaimo Pateikiama
Projektinis pasiūlymas
ekonominei plėtrai
informacija
apie
(projekto įgyvendinimo metu bus planuojamą sukurti
sukurta verslo kūrimuisi palanki verslo
kūrimuisi
aplinka)
palankią
aplinką,
apie
planuojamas
sukurti darbo vietas
ir pan.
Projekto
investicijomis Nurodoma,
kaip Projektinis pasiūlymas
mažinamas neigiamas poveikis projekte
numatyti
aplinkai
(diegiamos konkretūs veiksmai,
technologijos,
leidžiančios prisideda
prie
naudoti
energijos,
vandens neigiamo poveikio
taupymo priemones, prisidedama aplinkai
prie CO2 dujų išmetimo, klimato mažinimo
kaitos
mažinimo,
vandens
kokybės gerinimo ir pan.)

2. Pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
paveldą, kraštovaizdį“ (Pateikiama informacija, pagrindžianti projekto atitiktį bendriesiems
projektų atrankos kriterijams):
Nr. Bendrojo atrankos kriterijaus
Atitikties pagrindimas
Informacijos šaltiniai
pavadinimas
1.
Projektu sutvarkyti objektai gerina Nurodoma, kokios projekto Projektinis pasiūlymas
gyventojų poilsio ir kultūrinio veiklos ir jų rezultatai tai
gyvenimo sąlygas
pagrindžia
2.
Projekto rezultatų nauda kaimo
Projektinis pasiūlymas
Nurodoma, kokios projekto
ekonominei
plėtrai
(projekto
veiklos ir jų rezultatai tai
įgyvendinimo metu bus sukurta
pagrindžia
verslo kūrimuisi palanki aplinka)
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3.

4.

Projektas padeda atkurti labiausiai
2013 m. Nacionalinio
pažeistus kraštovaizdžio elementus
kraštovaizdžio
šalies probleminėse teritorijose ir
tvarkymo
plane,
atitinka bent vieną iš trijų kriterijaus
patvirtintame Lietuvos
rodiklių
Respublikos aplinkos
(nurodytų
Nacionalinio
ministro 2015-10-02
kraštovaizdžio
tvarkymo
plano,
įsakymu Nr. D1-703,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
pateiktos
aplinkos ministro 2015m. spalio 2 d.
kraštovaizdžio būklės
įsakymu Nr. D1-703, sprendinių
analizės
duomenys
nuostatose: 1 rodiklis – Aiškinamojo
(Teisės aktų registras
rašto III skyriaus 17.4 punkto ir
www.
e-tar.
lt);
brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio
Teritorijų planavimo
tvarkymo reglamentavimo kryptys“
dokumentų
registro
(nustatyta bioprodukcinio naudojimo
http://www.tpdr. lt/
Nurodomi
pažeisti
racionalų ekologinį reguliavimą
duomenys
(tekstinė
kraštovaizdžio
elementai,
užtikrinančių tvarkymo reglamentų
dalis – sprendiniai, ir
kuriuose planuojamos atkurti ir
formavimo kraštovaizdžio tvarkymo
grafinė dalis – 4
probleminės teritorijos.
reglamentavimo strategija ir jos
žemėlapiai); Aplinkos
kryptys); 2 rodiklis – Aiškinamojo
ministerijos www. am.
rašto V skyriaus 47–49 punktų ir
lt
tinklalapis
brėžinio Nr. 2 „Kraštovaizdžio
http://www.
am.
tvarkymo reglamentavimo kryptys“
lt/VI/index.
(nustatytas keturių probleminių
php#a/12733
aplinkosauginių
kraštovaizdžio
rajonų ribas); 3 rodiklis –
Aiškinamojo rašto VI skyriaus 73
punkto
ir
brėžinio
Nr.
3
„Kraštovaizdžio vizualinis estetinis
potencialas“
(nustatytos
27
(dvidešimt septynių) ypač saugomų
šalies vizualinio estetinio potencialo
arealų ir vietovių ribos)
Projektas įgyvendinamas saugomoje Nurodoma konkreti saugoma Projektinis
teritorijoje
teritorija
pasiūlymas; Lietuvos
Respublikos saugomų
teritorijų
valstybės
kadastras;
https://stk.am.lt/portal/

XI. STEBĖSENOS RODIKLIAI
(Projektinis pasiūlymas turi prisidėti prie privalomų siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų
KPP 11 dalyje „Rodiklių planas“)
Produkto rodiklio pavadinimas

Rodiklio
matavimo Planuojama
vienetas
reikšmė
Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos veiksmų
skaičius
apimties infrastruktūrą, skaičius
(planuojamų sutvarkyti
objektų skaičius)
Veiksmų,
kuriais remiamos
investicijos, veiksmų
skaičius
susijusios su kaimo kultūros ir gamtos paveldu, (planuojamų sutvarkyti
skaičius
objektų skaičius

rodiklio
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Gyventojų,
kurie
naudojasi
geresnėmis gyventojų
skaičius
paslaugomis / infrastruktūra, skaičius
(kaimo
vietovėje,
kurioje
planuojama
sutvarkyti objektą (-us)
Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos regioninių
projektų
apimties infrastruktūros projektų skaičius
skaičius
XII. PROJEKTO PARAIŠKOS RENGIMAS
Ar patvirtinate, kad projekto paraiška bus pateikta
paramos paraiškų pagal Programos priemonę
priėmimo 2020 metais grafike nurodytais terminais

□ Taip □ Ne

XIII. PROJEKTINIO PASIŪLYMO PRIEDAI
(Pateikiami priedai nurodyti Taisyklėse bei kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame
pasiūlyme nurodytą informaciją)
Nr. Priedo pavadinimas
Priedo
lapų
skaičius
1. Dokumentai ar kiti informacijos šaltiniai, kuriuose patvirtinama projekto,
teikiamo pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“, atitiktis specialiesiems atrankos kriterijams,
nurodytiems Taisyklių 64 punkte:
1.1 Marijampolės regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
1 pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“:
- statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys
yra avarinis);
- statinio pripažinimo avariniu aktas.
1.2. 1.2.1. Utenos regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
3 pagrindimo dokumentai – VPS dalies ištraukos kopija;
1.2.2. Utenos regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
4 pagrindimo dokumentai:
- planuojamo rekonstruoti kelio ar jo ruožo (įskaitant pėsčiųjų ir (arba) dviračių
takus ar jų atkarpas) žemėlapiai.
1.3. 1.3.1. Tauragės regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui
Nr. 3 pagrindimo dokumentai:
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba pareiškėjo
apskaitos duomenų išrašas.
1.3.2. Tauragės regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui
Nr. 4 pagrindimo dokumentai:
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas arba pareiškėjo
apskaitos duomenų išrašas.
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1.4. 1.4.1. Kauno regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
1 pagrindimo dokumentai:
- dienos centro steigėjo pažyma, kad dienos centras vykdo veiklą (savivaldybė,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM ir pan.);
1.4.2. Kauno regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
2 pagrindimo dokumentai:
- bendruomenės (-ių) pirmininko (-ų) raštai, kuriuose pateikiamas bendruomenės
narių skaičius;
1.4.3. Kauno regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
3 pagrindimo dokumentai:
- viešojo administravimo įstaigoms – Registrų centro pažymėjimas; verslo paslaugų
įmonėms – įstatai (kad juose nėra nurodyta gamybinės veiklos)
1.5. Šiaulių regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 1
pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“:
- statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys
yra avarinis);
- statinio pripažinimo avariniu aktas.
1.6. Telšių regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3
pagrindimo dokumentai apie įgyvendintus projektus:
- įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo
ataskaitos patvirtinimo.
1.7. Vilniaus regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 2
pagrindimo dokumentai apie įgyvendintus projektus:
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.
Dokumentai ar kiti informacijos šaltiniai, kuriuose patvirtinama projekto,
teikiamo pagal Priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros
ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, atitiktis specialiesiems atrankos kriterijams,
nurodytiems Taisyklių 65 punkte:
2.1. Marijampolės regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr.
1 pagrindimo dokumentai, parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“:
- statinio valdytojo pateikta statinio ekspertizė (kurioje pateikta išvada, ar statinys
yra avarinis);
- statinio pripažinimo avariniu aktas.
2.2. Utenos regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4
pagrindimo dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:
- kelio ženklo „Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis Lankytinų
vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis,
nuotrauka;
- planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai;
2.3. Šiaulių regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 4
pagrindimo dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:
- kelio ženklo „Lankytinos vietos pavadinimas“, įrengto vadovaujantis Lankytinų
vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklėmis,
nuotrauka;
- planuojamo rekonstruoti infrastruktūros objekto žemėlapiai;
2.4. Telšių regiono projektų atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui Nr. 3
pagrindimo dokumentai ir kiti informacijos šaltiniai:
- įgyvendinančiosios institucijos pranešimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo
ataskaitos patvirtinimo.
2.
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3.

Pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas, banko sąskaitos išrašas, paskolos
sutartis ar kitas dokumentas, kuriame patvirtinamos pareiškėjo galimybės sumokėti
numatytą projekto išlaidų dalį.

Pareiškėjo patvirtinimas
Patvirtinu, kad šiame projektiniame pasiūlyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
_______________________
(atsakingo asmens pareigos)

______________
(parašas)

A. V.
______________

_______________
(vardas ir pavardė)

