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I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI

1.1.

1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija
Informacija apie VVG
Prašome pateikti trumpą informaciją apie VVG: kada įsteigta, kas steigėjai, kur yra būstinės vieta, kokia yra
VVG valdymo struktūros schema, kiek yra ir kas yra nariai (nurodykite sąrašą tekste arba prieduose), narių
(ne VVG valdymo organo narių, o paprastų VVG narių) pasiskirstymas (proc. ir vnt.) pagal sektorius
(pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios), administracijos darbuotojų sąrašas ir pareigų pavadinimai
(iki 1 psl. 1)

1.2.

VVG vertybės
Aprašykite vertybes, kuriomis VVG vadovausis vykdydama veiklą (iki 0,5 psl.).

1.3.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Pateikite VVG teritorijos viziją iki 2023 m. (iki 0,5 psl.). Rekomenduojama pildyti po to, kai bus parengta
VPS 5 dalis.

1.4.

VVG misija
Aprašykite VVG misiją VPS įgyvendinimo laikotarpiu (iki 0,5 psl.).

2. VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė2
2.1.

Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas

Pateikite pagrindinius statistinius duomenis apie VVG teritoriją (rekomenduojami statistinės informacijos šaltiniai:
Lietuvos statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt, savivaldybės administracijos,
seniūnijų duomenys)3 (iki 1 psl.):
- geografinę padėtį, plotą4 (kv.m.);
- VVG teritorijos administracinį suskirstymą (pagal savivaldybę (-es) ir seniūnijas);
- VVG teritorijos administracinį suskirstymą pagal gyvenamąsias vietoves (viensėdžius (vienkiemius), kaimus,
miestelius, miestus iki 6 tūkst. gyventojų);
- VVG teritorijos gyventojų skaičių pagal gyvenamąsias vietoves, t. y. kiek gyvenančių viensėdžiuose
(vienkiemiuose), kaimuose iki 200 gyventojų, kaimuose ir miesteliuose nuo 201 iki 1000 gyventojų, miesteliuose
nuo 1001 iki 2999 gyventojų ir miestuose nuo 3000 iki 6000 gyventojų).
Apibūdinkite VVG teritorijos išskirtinumą ir identitetą (iki 0,5 psl.).

2.2.

VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė

Pateikite informaciją apie gyventojų poreikių tyrimo metodus (iki 1 psl.).

2.3.
1

VVG teritorijos socialinė situacija

Čia ir toliau informacija apie prašomos informacijos kiekį pateikiama vadovaujantis nuostata, kad tekstas bus
renkamas Times New Roman 12 punktų dydžio šriftu, esant viengubam tarpui tarp eilučių.
2
Čia ir toliau VVG teritorijos socialinei, ekonominei ir aplinkos situacijos analizei rekomenduojama naudoti 2011 m. ir
2013 m. arba vėlesnius statistinius duomenis. To paties rodiklio reikšmę prašome nurodyti bent pagal dviejų ataskaitinių
metų statistinius duomenis (išskyrus pildymo instrukcijoje nurodytas išimtis), kad būtų aiškus rodiklio reikšmės pokytis
per kelis metus (pvz., 2011 m. VVG teritorijos gyventojų skaičius buvo 8 665, o 2013 m. – 7 665 (situacijos rodiklis Nr.
5), t. y. per 3 metus VVG teritorijos gyventojų skaičius sumažėjo 11,5 proc.). Rekomenduojama situacijos analizę atlikti
savivaldybės lygmeniu, neįtraukiant duomenų apie savivaldybės centrą. Jeigu Lietuvos statistikos departamento ar kito
informacijos šaltinio pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, šiuos duomenis leidžiama naudoti situacijos
analizėje, tačiau tokiu atveju turi būti aiškiai nurodomas duomenų šaltinis, pažymint, kad duomenų reikšmė apima ir
savivaldybės centrą. Statistiniai duomenys gali būti pateikiami ir atskirų seniūnijų lygmeniu. Taip pat rekomenduojama
nurodyti rodiklio reikšmės palyginimą su šalies ir regiono to paties rodiklio reikšme.
3
Čia ir toliau rekomenduojama cituojant statistinės informacijos šaltiniuose esančią informaciją, šios informacijos
šaltinį nurodyti puslapio išnašose, o ne pagrindiniame tekste. Jeigu cituojama informacija, esanti valstybės institucijų,
taip pat valstybės įmonių interneto tinklalapiuose, puslapio išnašose leidžiama nurodyti tik interneto puslapio nuorodą,
tačiau VVG turi šią informaciją išspausdinti ir saugoti savo buveinėje Taisyklių XIX skyriaus nustatyta tvarka
(rekomenduojama šią informaciją spausdinti vaizdo spausdinimo (anglų k. Print Screen) formatu).
4
Čia ir toliau situacijos rodiklių reikšmėms suteikite Nr. (pvz., VVG teritorijos plotas yra 1404 km² (R1)).
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Pateikite informaciją apie VVG teritorijos gyventojus ir jų socialinę situaciją (rekomenduojami statistinės informacijos
šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt), Lietuvos darbo biržos
duomenys (interneto tinklalapis www.ldb.lt), savivaldybės administracijos, seniūnijų duomenys, VVG teritorijos
apklausų duomenys) (iki 3 psl.):
- gyventojų kaitos tendencijas (t. y. ar VVG teritorijos gyventojų skaičius auga ar mažėja), paaiškinkite ir pagrįskite
kaitos priežastis (pvz., VVG teritorijos gyventojų skaičius mažėja dėl migracijos, nedidelio gimstamumo ir pan.),
gyventojų pasiskirstymą pagal amžių (rekomenduojama pateikti informaciją apie VVG teritorijos gyventojus iki 7
m., 7-13 m. (įskaitytinai), 14–29 m. (įskaitytinai), 30–39 m. (įskaitytinai), 40–64 m. (įskaitytinai), 65 m. ir
vyresni5);
- gyventojų pasiskirstymą pagal lytį (vyrai, moterys);
- gyventojų pasiskirstymą pagal tautybę;
- gyventojų pasiskirstymą pagal išsilavinimą: turintys pradinį, pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį (įskaitant specialųjį
vidurinį), aukštąjį išsilavinimą, neturintys išsilavinimo (nebaigę pradinės mokyklos, nelankę mokyklos, neraštingi).
Šią informaciją galima pateikti tik už 2011 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų
surašymo rezultatais, pateikiamais Lietuvos statistikos departamento; gyventojų pasiskirstymą pagal ekonominį
aktyvumą, išskiriant bent bedarbius ir (arba) asmenis, neturinčius nuolatinių pajamų šaltinio. Informaciją už 2011
m. apie gyventojų aktyvumą (užimti gyventojai, ekonomiškai neaktyvūs gyventojai, bedarbiai) prašome pateikti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, pateikiamais Lietuvos
statistikos departamento. Informaciją už 2013 m. ar vėlesnius metus apie bedarbių skaičių VVG teritorijoje
prašome pateikti vadovaujantis Lietuvos darbo biržos tinklalapyje www.ldb.lt skelbiamais statistiniais duomenimis;
- gyventojų pasiskirstymą pagal pragyvenimo šaltinį (pragyvenimo šaltiniai: darbo užmokestis, pajamos iš savo ar
šeimos verslo, pensija, pašalpa, stipendija, valstybės, šeimos ar kitų asmenų išlaikymas). Šią informaciją galima
pateikti tik už 2011 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais,
pateikiamais Lietuvos statistikos departamento;
- socialinę atskirtį patiriančius gyventojus (skurdą patiriančius asmenis, socialinės rizikos šeimas, socialinės rizikos
šeimose augančius vaikus, pašalpų gavėjų skaičių, neįgalius, sergančius priklausomybės ligomis, taip pat vienišus,
socialinės rūpybos ar globos reikalaujančius asmenis ir pan.).
Nurodykite, kaip socialinė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją (iki 0,5 psl.).

2.4.

VVG teritorijos ekonominė situacija

Pateikite informaciją apie VVG teritorijos ekonomikos sektorius (rekomenduojami statistinės informacijos šaltiniai:
Lietuvos statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt)), VĮ Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro duomenys (interneto tinklalapis www.vic.lt), Lietuvos darbo biržos duomenys (interneto tinklalapis
www.ldb.lt), patvirtinti savivaldybių strateginiai dokumentai, savivaldybių administracijų ir seniūnijų pateikti
duomenys, VVG teritorijos apklausų duomenys) (iki 3 psl.):
- bendra informacija apie ekonominę situaciją (rekomenduojama pateikti informaciją apie VVG teritorijos
gyventojus – užimtuosius žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, pramonės, paslaugų sektoriuose; nedarbo lygį
ir jo tendencijas; laisvų darbo vietų skaičių ir tendencijas; informaciją apie ES ir kitų fondų pritraukimą į
teritoriją);
- ne žemės ūkio sektorių (rekomenduojama pateikti informaciją apie alternatyviųjų veiklų pobūdį ir skaičių VVG
teritorijoje; kokios smulkiojo ir vidutinio verslo tendencijos (smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičius
(įskaitant kaimo turizmo sodybas), jų darbuotojų skaičius); kokios bendruomeninio ir (arba) socialinio verslo
tendencijos; svarbiausios ne žemės ūkio ekonominės veiklos; savarankiškai dirbančių asmenų (pagal verslo
liudijimą arba individualios veiklos pažymą) skaičius; pramonės ir stambaus ne žemės ūkio verslo subjektų skaičius
teritorijoje, dirbančiųjų jame skaičius; informacija apie paslaugų sektorių (susisiekimą, komunalinį ūkį, prekybą));
- žemės ūkio sektorių (rekomenduojama pateikti informaciją apie ūkininkavimo tendencijas (koks ūkininkaujančiųjų
skaičius pagal ūkių dydį: iki 5 ha (įskaitytinai), 6–20 ha (įskaitytinai), 21–50 ha (įskaitytinai), 51–100 ha
(įskaitytinai), daugiau nei 101 ha; kiek ūkininkaujančiųjų pagal amžių (iki 40 m. ir vyresnių nei 55 m.); kokia
ūkininkaujančiųjų specializacija (augalininkystės, gyvulininkystės, mišriųjų ūkių skaičiai); koks ekologiškai
ūkininkaujančiųjų skaičius; koks užsiimančiųjų žemės ūkio produktų perdirbimu ir realizavimu skaičius.
Nurodykite, kaip ekonominė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją (iki 0,5 psl.).

2.5.

VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai

Pateikite informaciją apie VVG teritorijoje veikiančias organizacijas ir institucijas (rekomenduojami statistinės
informacijos šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt)), patvirtinti
savivaldybių strateginiai dokumentai, savivaldybių administracijų ir seniūnijų duomenys, VVG teritorijos apklausų
duomenys) (iki 2 psl.):
5

VVG turi teisę vadovautis Lietuvos Respublikos gyventojų registre nustatyta gyventojų amžiaus klasifikacija.
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-

-

-

NVO (rekomenduojama pateikti informaciją apie kaimo bendruomenines organizacijas, jaunimo, moterų, vyrų ir
pan. organizacijas, viešąsias įstaigas (kai jų steigėja nėra valstybės ar savivaldybės institucija), pateikiant
informaciją NVO (kaip organizacijų) skaičių ir jo kaitą, apie atskirų NVO narių skaičių ir jo kaitą VVG
teritorijoje; NVO įgyvendintų vietos projektų skaičių ir pokytį per kelis metus);
savivaldybę (-es) ir jai pavaldžias įstaigas ir organizacijas (rekomenduojama pateikti informaciją apie švietimo
įstaigas, veikiančias VVG teritorijoje, įskaitant besimokančių VVG teritorijoje veikiančiose mokyklose, kolegijose
ar kt. mokymosi įstaigose skaičių; įstaigas, susijusias su socialinių paslaugų teikimu (pvz., globos įstaigas ir pan.);
kultūros įstaigas (pvz., muziejus, bibliotekas, kultūros centrus); įstaigas, susijusias su visuomenės sveikatos
gerinimu (pvz., ligonines, ambulatorijas, dantų priežiūros įstaigas, sanatorijas, reabilitacijos įstaigas); įstaigas,
susijusias su visuomenės saugumo užtikrinimu (pvz., policijos nuovadas, policijos rėmėjus, priešgaisrinės apsaugos
postus ir pan.); sporto organizacijas;
valstybės institucijas (jei tokių VVG teritorijoje yra).

Pateikite informaciją apie VVG teritorijos kultūros išteklius (iki 1 psl.):
- profesionalų bei mėgėjų meną, teatrą, muziką, dailę, kiną;
- kultūros ir istorijos objektus bei vertybes;
- plėtojamą tautinį paveldą, įskaitant tradicinius ir netradicinius amatus (pagrindinės nuostatos dėl tautinio paveldo,
įskaitant tradicinius amatus, sampratos ir plėtros pateikiamos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų
įstatyme);
- organizuojamus tradicinius renginius.
Nurodykite, kaip socialinė infrastruktūra ir jos veikla, taip pat kultūros ištekliai atitinka esamus gyventojų poreikius ir
VVG teritorijos viziją (iki 1 psl.).

2.6.

VVG teritorijos gamtos išteklių analizė

Pateikite informaciją apie VVG teritorijos gamtos išteklius (rekomenduojami statistinės informacijos šaltiniai: Lietuvos
statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt)), VĮ „Valstybės žemės fondas“ duomenys
(interneto puslapis www.vzf.lt; detalūs duomenys apie žemės fondą pateikiami interneto puslapyje www.zis.lt), VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys (interneto tinklalapis www.vic.lt), patvirtinti savivaldybių
strateginiai dokumentai, savivaldybių administracijų ir seniūnijų duomenys) (iki 3 psl.):
- žemės fondą, jo struktūrą, žemės ūkio naudmenų kokybę ir jų tinkamumą žemės ūkio veiklai;
- žemės ūkio naudmenų plotą, kuriame ekologiškai ūkininkaujama;
- kraštovaizdį, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumą rekreacijai;
- biologinę įvairovę ir saugomas teritorijas;
- vandens kokybę;
- energijos gamybai naudotinus atsinaujinančius išteklius (pvz., saulės, vėjo energija) ir jos gamybą.
Nurodykite, kaip gamtos ištekliai, jų būklė atitinka esamus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją (iki 0,5 psl.).

2.7.

Papildoma informacija

Pateikite papildomą informaciją, kurios turinys neatitinka 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytos tematikos, tačiau ji yra
reikšminga, siekiant tinkamai suprasti investavimo logiką pagal VPS.

3.1.

3. VVG teritorijos SSGG
Stiprybės
Vadovaudamiesi VVG teritorijos gyventojų poreikiais, socialinės,
ekonominės bei aplinkos situacijos analize, nurodykite VVG teritorijos
plėtros stiprybes – teigiamas savybes, kurioms įtakos turi vietos pilietinės
visuomenės raidos tendencijos, vietos pilietinės visuomenės, verslo ir
valdžios partnerystės veikla. Kiekvienai stiprybei pagrįsti nurodykite
situacijos rodiklio (-ių) Nr.
Pavyzdžiui:
1. VPS formos 2.5 papunktyje esate pateikę tokią informaciją apie
sėkmingai įgyvendintus NVO projektus: „VVG teritorijoje 2011 m. buvo
sėkmingai įgyvendinti 6 NVO viešieji projektai, finansuojami Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kuriems buvo skirta 52 135 Eur
paramos (R15). Nuo 2011 m. iki 2014 m. sėkmingai įgyvendintų NVO viešųjų
projektų, finansuojamų LEADER metodu, taip pat valstybės lygmeniu (iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų kaimo

Stiprybę
pagrindžiančio
rodiklio Nr.
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bendruomeninėms organizacijoms), buvo 39, o jiems įgyvendinti buvo skirta
230 056 Eur (R16), t. y. per 4 metus įgyvendintų NVO viešųjų projektų
skaičius padidėjo 85 proc., o skirtos paramos suma išaugo 77 proc.;
2. VPS formos 3.1.1 papunktyje nurodote stiprybę: „stiprūs NVO gebėjimai
rengti ir įgyvendinti viešuosius projektus“;
3. VPS formos 3.1.1 papunkčio stulpelyje „stiprybę pagrindžiančio rodiklio
Nr. nurodote: R15, R16.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
<...>
3.2.

Silpnybės
Vadovaudamiesi VVG teritorijos gyventojų poreikiais, socialinės,
ekonominės ir aplinkos situacijos analize, išvardykite VVG teritorijos
silpnybes – neigiamas savybes, kurioms įtakos gali turėti vietos pilietinės
visuomenės raidos tendencijos, vietos pilietinės visuomenės, verslo ir
valdžios partnerystės veikla. Kiekvienai silpnybei pagrįsti nurodykite
situacijos rodiklio (-ių) Nr.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
<...>
3.3.

Silpnybę
pagrindžiančio
rodiklio Nr.

Galimybės
Vadovaudamiesi VVG teritorijos gyventojų poreikiais, socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analize,
išvardykite VVG teritorijos plėtros galimybes – svarbiausius išorės veiksnius (nepriklausančius nuo vietos
pilietinės visuomenės raidos tendencijų, vietos pilietinės visuomenės verslo ir valdžios partnerystės veiklos),
galinčius turėti teigiamos įtakos vietos plėtrai.

.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
<...>
3.4.

Grėsmės
Vadovaudamiesi VVG teritorijos gyventojų poreikiais, socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analize,
išvardykite VVG teritorijos plėtros grėsmes – svarbiausius išorės veiksnius (nepriklausančius nuo vietos
pilietinės visuomenės raidos tendencijų, vietos pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios partnerystės
veiklos), galinčius turėti neigiamos įtakos vietos plėtrai.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
<...>

4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
Sąsaja su KPP 2014–
2020 m. nustatytais
nacionaliniais kaimo
plėtros poreikiais
Poreikį

Eil.
Nr.

4.1.
4.2.
4.3.
<...>

VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas
(prioritetine tvarka)
Vadovaudamiesi VVG teritorijos SSGG, nustatykite VVG
teritorijos plėtros poreikius ir išdėstykite juos prioriteto
tvarka

pagrindžiantys VVG
teritorijos SSGG
teiginiai (Nr.)
Kiekvienam
poreikiui
pagrįsti nurodykite VVG
teritorijos SSGG teiginio (ių) Nr., pateikiamą (-us)
VPS formos 3 dalyje.

Įrašykite nacionalinio kaimo
plėtros poreikio Nr.,
nurodytą Taisyklių 7 punkte,
su kuriuo siejasi nustatytas
VVG teritorijos plėtros
poreikis; jeigu nustatytas
VVG teritorijos plėtros
poreikis neturi jokių sąsajų
su nacionaliniais kaimo
plėtros poreikiais,
nurodytais Taisyklių 7
punkte, tuomet įrašykite
žodžius: „sąsajų nėra“.

Poreikio tenkinimas /
netenkinimas iš VPS lėšų
Nurodykite (taip arba ne), ar VPS lėšomis
bus tenkinamas nustatytas VVG teritorijos
plėtros poreikis. Jeigu VVG teritorijos
plėtros poreikis iš VPS lėšų nebus
tenkinamas, nurodykite priežastį (pvz.,
neatitinka EŽŪFKP paramos teikimo
sąlygų; nesusijęs su KPP 2014–2020 m.
nustatytais nacionaliniais kaimo plėtros
poreikiais; bus tenkinamas iš kito
finansavimo šaltinio (ES ar nacionalinio;
žr. regionų plėtros planus); netenkinamas
dėl paramos koncentracijos principo
įgyvendinimo ir pan.).
Šį stulpelį pildykite po to, kai užpildysite
VPS formos 5 dalį.

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?

5.1.

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos
Sąsaja su VVG
sritys numatytos):
teritorijos poreikiais
Atsižvelgdami į VVG teritorijos poreikius, nustatykite VPS prioritetus ir
priemones, nurodykite jų kodus. Tinkamų VPS priemonių ir veiklos sričių
sąrašas, kodai pateikiami Taisyklių 1 priede.
Jeigu priemonė veiklos sričių neturi, panaikinkite eilutes, skirtas
priemonių veiklos sritims.

5.1.1.

I prioritetas:

5.1.1.1.
5.1.1.1.1.
5.1.1.1.2.
5.1.1.2.
5.1.1.2.1.
5.1.1.2.2.
<...>
5.1.2.

Priemonė:
- veiklos sritis:
- veiklos sritis:
Priemonė:
- veiklos sritis:
- veiklos sritis:
<...>
II prioritetas:

Kodai:

Kodai:
5.1.2.1.
5.1.2.1.1.
5.1.2.1.2.
5.1.2.2.
5.1.2.2.1.
5.1.2.2.2.
<...>
5.1.3.

Priemonė:
- veiklos sritis:
- veiklos sritis:
Priemonė:
- veiklos sritis:
- veiklos sritis:
<...>
<...> prioritetas:
Kodai:

<...>

<...>

Pateikite VVG teritorijos
poreikio (-ių) eil. Nr.,
nurodytą šios formos 4
lentelėje, kurį (-iuos)
tenkinsite
pasirinktu
prioritetu, priemone ir
veiklos
sritimi
(jeigu
veiklos sritys numatytos)

9

6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir
EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
ESIF teminiai tikslai
1
10
3
3 5-6 4
8
9
2
VPS turinys
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C
I VPS prioritetas: <...>
VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos
sritys):
Įrašykite priemonės pavadinimą ir pažymėkite ženklu
„X“ toliau esantį langelį, nurodantį, prie kurios ES
kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities prisidedama
priemonės įgyvendinimu. Gali būti pažymėtas tik vienas
toliau esantis langelis. Tikslinių sričių pavadinimai
pagal kodus pateikiami Taisyklių 6 punkte. Tinkamų
VPS priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ES kaimo
plėtros prioritetų tikslinėmis sritimis pateikiama
Taisyklių 1 priede.
Jeigu VPS priemonės įgyvendinimu siekiama daugiau
negu vienos ES kaimo plėtros prioritetų tikslinės srities,
VPS priemonė turi būti skirstoma į veiklos sritis taip,
kad viena VPS priemonės veiklos sritimi būtų
prisidedama prie vienos ES kaimo plėtros prioriteto
tikslinės srities.

VPS priemonė ir jos veiklos sritis (kai
numatytos veiklos sritys):
Įrašykite priemonės, taip pat priemonės veiklos srities
pavadinimą ir pažymėkite toliau esantį langelį,
nurodantį, prie kurios ES kaimo plėtros prioriteto
tikslinės srities prisidedama priemonės veiklos srities
įgyvendinimu; gali būti pažymėtas tik vienas toliau
esantis langelis. Tikslinių sričių pavadinimai pagal
kodus pateikiami Taisyklių 6 punkte. Tinkamų VPS
priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ES kaimo plėtros
prioritetų tikslinėmis sritimis pateikiama Taisyklių 1
priede.

II VPS prioritetas: <...>
VPS priemonė:
VPS priemonės veiklos sritis (jei taikoma):
<...>
<...>
<...>

7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS
Strateginio dokumento pavadinimas
VPS sąsajos pagrindimas
7.1. VVG teritorijos savivaldybės plėtros Pateikite VPS sąsają su patvirtintu VVG teritorijos savivaldybės plėtros strateginiu planu (iki 1,5 psl.):
 prioritetų lygiu;
strateginis planas
7.2.

VVG teritorijoje
plėtros planas

7.3.

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategija (ESBJRS)

7.4.

Viensektorės žuvininkystės VVG VPS
(taikoma, kai tokia VPS yra patvirtinta
VVG teritorijoje)

<...> <...>

patvirtintas

regiono

 priemonių lygiu.
Patvirtinti savivaldybių strateginiai plėtros planai skelbiami savivaldybių interneto tinklalapiuose.
Pateikite VPS sąsają su VVG teritorijos patvirtintu regiono plėtros planu (iki 1 psl.):
 prioritetų lygiu;
 priemonių lygiu.
Pateikite informaciją, kokiu būdu VPS buvo teikta VVG teritorijoje veikiančiai Regionų plėtros tarybai susipažinti.
Trumpai pristatykite VPS pristatymo Regionų plėtros tarybai rezultatus (iki 0,5 psl.).
Informacija apie Lietuvos regionus ir patvirtintus regionų plėtros planus skelbiama interneto tinklalapyje
www.lietuvosregionai.lt
Pateikite VPS sąsają su ESBJRS tikslais ir uždaviniais (iki 0,5 psl.):
Jeigu VPS nėra susijusi su ESBJRS tikslais, uždaviniais, nurodykite, kad nesusiję.
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją ir informaciją apie ją rasite interneto tinklalapyje
www.baltijosjurosregionas.lt.
Pateikite sąsają su VVG teritorijoje patvirtinta žuvininkystės VVG VPS, skirta 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui
(iki 0,5 psl.):
 prioritetų lygiu;
 priemonių lygiu.
Jeigu viensektorę kaimo vietovių VPS pateikusios kaimo vietovių VVG teritorijoje yra patvirtinta viensektorė žvejybos ir
akvakultūros regiono VPS, papildomai turi būti pateikta informacija apie dvigubo finansavimo prevencijos priemones,
kurių ketina imtis VVG įgyvendindama VPS.
Jeigu VVG teritorijoje patvirtintos žuvininkystės VVG VPS nėra, aiškiai tai nurodykite.
Pateikite VPS sąsają su kitais VVG teritorijoje patvirtintais strateginiais dokumentais (jeigu tokių yra). Pateikite
nuorodą į dokumento buvimo vietą (pvz., VVG interneto tinklalapį).
Jeigu VVG yra gavusi paramą iš EŽŪFKP pagal KPP 2007–2013 m. jos teritorijos galimybių studijoms ar kitiems
strateginiams dokumentams parengti (pvz., VVG teritorijos vietos produktų ir paslaugų rinkodaros strategijai), šioje
dalyje turi būti pateikta VPS sąsaja ir su šiais dokumentais. Netaikoma VVG įgyvendintai VPS 2007–2013 m.

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
LEADER metodo principai
8.1.
Teritorinis principas:
8.1.1. principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kaip VPS rengimo procese buvo laikomasi teritorinio principo, užtikrinančio ilgalaikei
vietos plėtrai svarbių problemų sprendimą ir vietos išteklių racionalų naudojimą (iki 1 psl.):
- identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius jai spręsti;
- nustatant VVG teritorijos socialinių ryšių, bendros istorijos, išskirtinumo ir identiteto įtaką vietos
bendruomenės bendram požiūriui į ilgalaikę VVG teritorijos plėtrą;
- vietos bendruomenės susitelkimą bendriems tikslams 2014–2020 m. laikotarpiu.

8.1.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokiais būdais užtikrinsite (iki 1 psl.):
vietos išteklių tinkamą panaudojimą, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir veikimą
kartu ir užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą;
VVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų panaudojimą;
VVG teritorijos didesnės pridėtinės vertės kūrimą.

8.2.
8.2.1.

„Iš apačios į viršų“ principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokiais būdais į atskirus VPS rengimo procesus įtraukėte bendruomenines
organizacijas, kitas NVO, taip pat kitus pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus (iki 2 psl.):
- atliekant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę ir SSGG;
- nustatant VVG teritorijos gyventojų poreikius ir suteikiant jiems prioritetus;
- nustatant VPS prioritetus;
- pasirenkant VPS priemones, veiklos sritis;
- planuojant VPS įgyvendinimo etapus;
- planuojant VPS įgyvendinimo finansinius išteklius.

8.2.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokiais būdais į atskirus VPS įgyvendinimo procesus įtrauksite bendruomenines
organizacijas, kitas NVO, taip pat kitus pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus (iki 1 psl.):
- rengiant kvietimų teikti vietos projektus dokumentaciją;
- kviečiant teikti vietos projektų paraiškas;
- tvirtinant vietos projektus;
- pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną;
- vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas.

8.3.
8.3.1.

Partnerystės principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių ėmėtės priemonių ir veiksmų siekdami partnerystės tarp pilietinės visuomenės,
verslo ir vietos valdžios stiprinimo VPS rengimo metu (iki 1 psl.).

8.3.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokių imsitės priemonių ir veiksmų, siekdami partnerystės tarp pilietinės visuomenės,
verslo ir vietos valdžios stiprinimo VPS įgyvendinimo metu (iki 1 psl.).

8.4.

Inovacijų principas:
Inovacijos turi būti suprantamos plačiąja prasme. Inovacija – naujų socialinių, ekonominių, aplinkosauginių
ar technologinių sprendinių VVG teritorijos poreikiams patenkinti suradimas (inovacija gali būti naujo
produkto, naujo gamybos būdo, naujos organizacijos modelio ar naujos rinkos įvedimas, taip pat kitose
vietovėse įgyvendintų inovacijų perkėlimas ir pritaikymas VVG teritorijai).

8.4.1.

principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokios buvo naudojamos novatoriškos bendradarbiavimo formos rengiant VPS ir
kokių inovacijų siūlymų buvo pateikta, kokių ėmėtės veiksmų, nustatydami arba sukurdami inovacijas VVG
teritorijoje, arba ištirdami kitose vietovėse esančias inovacijas, kurios galėtų arba turėtų būti taikomos VVG
teritorijoje (iki 1 psl.).

8.4.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokios yra numatytos novatoriškos bendradarbiavimo formos įgyvendinant VPS ir
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kokie inovacijų diegimo sprendimai yra įtraukti į VPS (pvz., veiklos inovacijų, produktų ir paslaugų
inovacijų, strateginių inovacijų, valdymo inovacijų), kokių imsitės veiksmų, siekiant paskatinti inovacijų
kūrimą, diegimą ir sklaidą (iki 1 psl.):
- vietos projektų atrankos metu;
- inovatyvių vietos projektų įgyvendinimo metu;
- inovatyvių vietos projektų rezultatų sklaidos metu.

8.5.
8.5.1.

Integruoto požiūrio principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių ėmėtės veiksmų siekdami ištirti atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių
sektorių situaciją; kaip tarpusavyje susiejote galimus sprendinius, skirtus nustatytoms atskirų sektorių
problemoms (iki 1 psl.).

8.5.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokių imsitės veiksmų, siekdami integruotai (tarpusavyje susietai ir nuosekliai) spręsti
atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos sektorių problemas (pvz., kvietimai pagal atskiras VPS
priemones, atsižvelgiant į atskirų sektorių tematiką, turi būti logiškai išdėstyti laike, logiškai suplanuoti ir
pagrįsti finansiniai ištekliai) (iki 1 psl.).

8.6.
8.6.1.

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite tinklaveikos ir bendradarbiavimo veiksmų, atliktų nuo 2011 m., sąrašą (netaikoma naujai
įsteigtoms VVG, negavusioms paramos 2007–2013 m.; šios VVG turi pateikti tinklaveikos ir
bendradarbiavimo veiksmų, atliktų VPS rengimo metu, sąrašą) (iki 1 psl.):
- dalyvaujant VVG tinkle (ties kiekvienu veiksmu skliausteliuose pažymėkite, ar buvote iniciatoriumi, ar
dalyviu);
- bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos VVG (ties kiekvienu veiksmu skliausteliuose pažymėkite, ar
buvote iniciatoriumi (projekto įgyvendinimo atveju – koordinatoriumi), ar dalyviu (projekto
įgyvendinimo atveju – partneriu);
- bendradarbiaujant su kitomis užsienio VVG ar kitomis su vietos plėtros skatinimo veikla susijusiomis
organizacijomis (ties kiekvienu veiksmu skliausteliuose pažymėkite, ar buvote iniciatoriumi (projekto
įgyvendinimo atveju – koordinatoriumi), ar dalyviu (projekto įgyvendinimo atveju – partneriu).

8.6.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite VPS įgyvendinimo metu planuojamų tinklaveikos ir bendradarbiavimo, kuriuose būsite iniciatorius,
veiksmų sąrašą (iki 1 psl.):
- dalyvaujant VVG tinkle (pateikite tik tuos veiksmus, kuriuos planuojate inicijuoti patys);
- bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos VVG (pateikite tik tuos veiksmus, kuriuos planuojate inicijuoti
patys);
- bendradarbiaujant su kitomis užsienio VVG (pateikite tik tuos veiksmus, kuriuos planuojate inicijuoti
patys).

8.7.
8.7.1.

Vietos finansavimo ir valdymo principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kaip VPS rengimo procese buvo laikomasi vietos finansavimo ir valdymo principo,
mažinančio vietos iniciatyvų finansavimo pasiūlos ir paklausos neatitiktį (pavyzdžiui, kaip buvo atrandamos
naujos iniciatyvos ir tariamasi dėl jų įgyvendinimo finansavimo; kaip skatinami projektų iniciatoriai ir
ugdomas vietos bendruomenės pasitikėjimas jų idėjomis; kaip užtikrinama projektų lyderių ir naudos gavėjų
bendradarbiavimas projektuojant ateities veiklą; kaip buvo kuriami ir stiprinami ryšiai tarp skirtingų vietos
plėtros veikėjų, siekiant realių VVG teritorijos plėtros rezultatų; kaip priderinami ilgalaikės plėtros
strateginiai sprendimai prie aktualių vietos poreikių tenkinimo) (iki 2 psl.).

8.7.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokiais būdais VPS įgyvendinimo metu užtikrinsite (iki 1 psl.):
- vietos finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą;
- galimybę suvienyti partnerių išteklius;
- bendrą užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimą.

8.8.
8.8.1.

Horizontalieji principai ir prioritetai:
Jaunimas:
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių veiksmų ėmėtės įtraukdami jaunus žmones į atskirus VPS rengimo etapus
(išskirkite pagal asmenis nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir asmenis nuo 30 m. iki 40 m.) (iki 1 psl.):
- kaip įtraukėte jaunus žmones atlikdami VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos
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-

8.8.2.

analizę ir SSGG;
kaip įtraukėte jaunus žmones nustatydami VVG teritorijos jaunų žmonių poreikius ir suteikdami jiems
prioritetus;
kaip atsižvelgėte į jaunų žmonių situacijos analizę ir poreikius nustatydami VPS prioritetus ir
priemones, veiklos sritis;
kaip atsižvelgėte į jaunų žmonių situacijos analizę ir poreikius pasirinkdami VPS priemones, veiklos
sritis ir joms įgyvendinti planuojamas lėšas.

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokiais būdais į atskirus VPS administravimo ir įgyvendinimo procesus įtrauksite
jaunus žmones (išskiriama pagal asmenis nuo 14 iki 29 m. (įskaitytinai) ir asmenis nuo 30 m. iki 40 m.) (iki 2
psl.):
- organizuojant VVG valdymo organo darbą;
- kviečiant teikti vietos projektų paraiškas;
- atrenkant vietos projektus;
- pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną;
- vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas.

8.9.
8.9.1.

Kultūra:
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių veiksmų ėmėtės (iki 1 psl.):
- nustatydami VVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius;
- numatydami VPS prioritetus ir priemones, veiklos sritis, kuriomis siekiama stiprinti VVG teritorijos
gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinę tapatybę, didinti jų kūrybingumą, bendruomeniškumą ir
pilietiškumą (pvz., skatinti kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, užtikrinant kultūros
prieinamumą, įvairovę ir sklaidą VVG teritorijoje) ir joms planuojamas lėšas.

8.9.2.

VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokių veiksmų imsitės įgyvendindami VPS vykdant VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimo veiklas, kuriomis siekiama VVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės
stiprinimo, jų kūrybingumo didinimo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo (iki 1 psl.).

8.10. Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus):
8.10.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių veiksmų ėmėtės siekdami VVG teritorijos darnaus vystymosi, įskaitant
aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimą (darnus vystymas – tai ekonominio planavimo požiūris, kuriuo
skatinamas ekonomikos augimas ir plėtra, tačiau taip pat saugant aplinkos kokybę būsimoms kartoms) (iki 1
psl.):
- kokiais būdais tyrėte aplinkos situaciją VVG teritorijoje (jeigu vadovavotės atliktais VVG teritorijos
aplinkos būklės tyrimais, studijomis ar kitais dokumentais, pateikite nuorodą į informacijos šaltinį ir
VPS situacijos analizės dalį, kurioje pateikiama informacija apie aplinkos situaciją);
- kokie VPS prioritetai ir priemonės, veiklos sritys turės teigiamos įtakos VVG teritorijos darniam
vystymuisi;
- paskirstykite VPS priemones, jų veiklos sritis pagal poveikį VVG teritorijos darniam vystymuisi, t. y.
kurios priemonės ir jų veiklos sritys: a) turės tiesioginės teigiamos įtakos darniam vystymuisi; b) bus
neutralios darnaus vystymosi atžvilgiu; c) turės tiesioginės neigiamos įtakos darniam vystymuisi.

8.10.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokių imsitės veiksmų siekdami VVG teritorijos darnaus vystymosi ir jos aplinkos
būklės gerinimo atskirais VPS įgyvendinimo etapais (iki 1 psl.):
- kvietimų teikti vietos projektus metu (pvz., numatysite reikalavimą vietos projektų vykdytojams pagrįsti,
kad vietos projektas neturės neigiamos įtakos VVG teritorijos darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei;
suteiksite papildomus balus, jeigu vietos projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos VVG teritorijos
darniam vystymuisi ir aplinkos kokybei ir pan.);
- vietos projektų atrankos metu (pvz., į VVG valdymo organo sudėtį įtrauksite asmenis, turinčius gebėjimų
darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityje ir pan.);
- vietos projektų įgyvendinimo metu (pvz., teiksite metodinę pagalbą vietos projektų vykdytojams,
susiduriantiems su aplinkos apsaugos reikalavimais ir pan.);
- VPS rezultatų sklaidos metu (pvz., imsitės specialių viešinimo būdų, informuojant apie vietos projektus,
kurių rezultatai prisideda prie darnaus vystymosi ir (arba) gerina aplinkos būklę ir pan.);
- VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu (pvz., imsitės integruotų veiksmų, telkiančių VVG
teritorijos vietos gyventojus veikti kartu, siekiant VVG teritorijos darnaus vystymosi ir aplinkos būklės
gerinimo ir pan.).
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8.11.

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
Rekomenduojama vadovautis metodinėmis gairėmis dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo, kurios yra
skelbiamos interneto tinklalapyje www.esparama.lt nuorodos „Paramos administravimas“ skiltyje
„Rekomendacijos“.

8.11.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Pateikite informaciją, kokių ėmėtės veiksmų siekdami moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo
skatinimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos (iki 0,5 psl.).

8.11.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Pateikite informaciją, kokių imsitės veiksmų siekdami moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo
skatinimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos (iki 0,5 psl.):
- organizuojant VVG administracijos darbą;
- organizuojant VVG valdymo organo darbą;
- kviečiant teikti vietos projektų paraiškas;
- tvirtinant vietos projektus;
- pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus;
- vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas.

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių
Ši lentelės dalis skirta VPS priemonėms, neturinčioms veiklos sričių. Kiekvienai priemonei (įskaitant veiklos sritis)
pildykite atskirą lentelę (t. y. papildykite VPS formą taip, kad kiekviena atskira priemonė (įskaitant veiklos sritis) būtų
pateikiama atskiroje lentelėje). Įsitikinkite, kad papildžius VPS formą naujomis lentelėmis, yra užtikrinama nuosekli
prioritetų ir priemonių numeracija.

9.1.3.

9.1.1.VPS prioritetas Nr. <...> „<...>“
9.1.2. VPS priemonė „<...>“ (kodas <...>)
VPS priemonės tikslas:

9.1.4.
9.1.5.

Nurodykite VPS priemonės tikslą (iki 2 sakinių).
Trumpai apibūdinkite VPS priemonę (iki 5 sakinių).
Priemonės apibūdinimas
Pagal priemonę remiamų Pažymėkite ženklu „X“, ar įgyvendinant šią priemonę remiami pelno
ar ne pelno projektai.
vietos projektų pobūdis:
Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik pelno.

9.1.5.1
9.1.5.2.
9.1.6.

pelno
ne pelno
Tinkami paramos gavėjai Nurodykite tinkamo (-ų) paramos gavėjo (-ų) teisinį statusą (juridinis

9.1.7.

Priemonės tikslinė grupė

9.1.8.

Tinkamumo sąlygos

9.1.9.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

asmuo arba fizinis asmuo) ir trumpai apibūdinkite tinkamo paramos
gavėjo pobūdį (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo
organizacija, maža įmonė, ūkininkas ar kita).
Nurodykite tikslinę grupę žmonių, kurių problemų sprendimui skirta
priemonė (pvz., socialiai pažeidžiamos grupės (senyvo amžiaus
žmonės, negalią turintys asmenys), skurdo riziką patiriančios šeimos,
daugiavaikės šeimos, bendruomenės, jaunimas, bedarbiai, gyventojai,
kuriems bus teikiamos viešosios paslaugos). Jeigu tikslinės grupės
neišskiriate, nurodykite, kad priemonė tikslinės grupės neturi.
Nurodykite bent dvi tinkamumo sąlygas, taikomas vietos projekto
paraiškos teikėjams ir (arba) vietos projektams, kurios bus taikomos
įgyvendinant priemonę. Tinkamumo sąlygos turi būti suformuluotos
taip, kad jos būtų patikrinamos ir galima jų įgyvendinimo kontrolė
vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu. Tinkamumo
sąlygos negali dubliuoti KPP 2014–2020 m. 8.1.2 papunktyje nustatytų
bendrųjų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų.
Nurodykite bent du vietos projektų atrankos kriterijus, kurie, naudojant
balų sistemą, bus taikomi siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius
(sukuriančius daugiausia pridėtinės vertės) vietos projektus. Vietos
projektų atrankos kriterijais turi būti siekiama geriausios atitikties VPS
prioritetams, priemonės tikslams, turi būti sudaromos vienodos sąlygos
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9.1.10.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)

9.1.11.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

vietos projektų paraiškų teikėjams.
Tinkamais vietos projektų atrankos kriterijais gali būti: mažesni naujos
darbo vietos sukūrimo kaštai, didesnis naujų darbo vietų skaičius,
didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, geresni vietos projekto
paraiškos teikėjo finansų valdymo gebėjimai ir pan.
Netinkamais vietos projektų atrankos kriterijais laikomi kriterijai,
kurių neįmanoma išmatuoti ir patikrinti (pvz., „vietos projektas turi
ypatingos reikšmės VVG teritorijai“), taip pat diskriminuojamojo
pobūdžio (pvz., „pareiškėjas yra VVG narys, dalyvaujantis ne mažiau
kaip x metų VVG veikloje“, „pareiškėjas nėra anksčiau gavęs ES
paramos“, „pareiškėjas – naujai įsteigtas juridinis asmuo“,
„pareiškėjas – bendruomeninė organizacija“ (šis atrankos kriterijus
gali būti laikomas tinkamu, jeigu VPS priemonės tikslai tiesiogiai
susiję su bendruomeninio sektoriaus plėtra, o priemonės tiksline grupe
aiškiai įvardytos bendruomeninės organizacijos).
Nurodykite didžiausią paramos sumą (Eur), kuri gali būti skiriama
vietos projektui įgyvendinti pagal šią priemonę. Paramos suma vienam
vietos projektui negali viršyti 200 000 Eur. Užtikrinkite, kad didžiausia
paramos suma vietos projektui ir numatomų pasiekti rodiklių reikšmė
logiškai susijusi.
Jeigu pagal priemonę numatoma remti vietos projektus, kurie yra
privataus verslo pobūdžio ir juos teiks privatūs juridiniai arba fiziniai
asmenys, paramos lyginamoji dalis negali viršyti 50 proc.
Jeigu pagal priemonę numatoma remti vietos projektus, kurie yra ne
pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba juos teiks viešieji juridiniai
asmenys (pvz., NVO), paramos lyginamoji dalis negali viršyti 80 proc.

9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis
Ši lentelės dalis skirta VPS priemonėms, turinčioms veiklos sritis. Kiekvienai priemonei pildykite atskirą lentelę (t. y.
papildykite VPS formą taip, kad kiekviena atskira priemonė būtų pateikiama atskiroje lentelėje). Įsitikinkite, kad
papildžius VPS formą naujomis lentelėmis, yra užtikrinama nuosekli prioritetų ir priemonių numeracija.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.

VPS prioritetas Nr. <...> „<...>“
VPS priemonė „<...>“ (kodas <...>)
VPS priemonės tikslas:
Nurodykite VPS priemonės tikslą (iki 2 sakinių).

9.2.4.
9.2.4.1.

1 veiklos sritis
Veiklos srities
apibūdinimas
9.2.4.2. Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.4.2.1.
pelno
9.2.4.2.2.
ne pelno
9.2.4.3. Tinkami paramos gavėjai

9.2.4.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.2.4.5.

Tinkamumo sąlygos

„<...>“ (kodas <...>)
Trumpai apibūdinkite VPS priemonės veiklos sritį (iki 5 sakinių).
Pažymėkite ženklu „X“, ar įgyvendinant šią priemonę remiami pelno
ar ne pelno projektai.
Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik pelno.

Nurodykite tinkamo (-ų) paramos gavėjo (-ų) teisinį statusą (juridinis
asmuo arba fizinis asmuo) ir trumpai apibūdinkite tinkamo paramos
gavėjo pobūdį (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo
organizacija, maža įmonė, ūkininkas ar kita).
Nurodykite tikslinę grupę žmonių, kurių problemų sprendimui skirta
priemonės veiklos sritis (pvz., socialiai pažeidžiamos grupės (senyvo
amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys), skurdo riziką patiriančios
šeimos, daugiavaikės šeimos, bendruomenės, jaunimas). Jeigu tikslinės
grupės neišskiriate, nurodykite, kad priemonės veiklos sritis tikslinės
grupės neturi.
Nurodykite bent dvi tinkamumo sąlygas, taikomas vietos projekto
paraiškos teikėjams ir (arba) vietos projektams, kurios bus taikomos
įgyvendinant priemonę. Tinkamumo sąlygos turi būti suformuluotos
taip, kad jos būtų patikrinamos ir galima jų įgyvendinimo kontrolė
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9.2.4.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.4.7.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)

9.2.4.8.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.2.5.
9.2.5.1.

2 veiklos sritis
Veiklos srities
apibūdinimas
9.2.5.2. Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.5.2.1.
pelno
9.2.5.2.2.
ne pelno
9.2.5.3. Tinkami paramos gavėjai

9.2.5.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.2.5.5.

Tinkamumo sąlygos

vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu. Tinkamumo
sąlygos negali dubliuoti KPP 2014–2020 m. 8.1.2 papunktyje nustatytų
bendrųjų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų.
Nurodykite bent du vietos projektų atrankos kriterijus, kurie, naudojant
balų sistemą, bus taikomi siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius
(sukuriančius daugiausia pridėtinės vertės) vietos projektus. Vietos
projektų atrankos kriterijais turi būti siekiama geriausios atitikties VPS
prioritetams, priemonės tikslams, turi būti sudaromos vienodos sąlygos
vietos projektų paraiškų teikėjams.
Tinkamais vietos projektų atrankos kriterijais gali būti: mažesni naujos
darbo vietos sukūrimo kaštai, didesnis naujų darbo vietų skaičius,
didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, geresni vietos projekto
paraiškos teikėjo finansų valdymo gebėjimai ir pan.
Netinkamais vietos projektų atrankos kriterijais laikomi kriterijai,
kurių neįmanoma išmatuoti ir patikrinti (pvz., „vietos projektas turi
ypatingos reikšmės VVG teritorijai“), taip pat diskriminuojamojo
pobūdžio (pvz., „pareiškėjas yra VVG narys, dalyvaujantis ne mažiau
kaip x metų VVG veikloje“, „pareiškėjas nėra anksčiau gavęs ES
paramos“, „pareiškėjas – naujai įsteigtas juridinis asmuo“,
„pareiškėjas – bendruomeninė organizacija“ (šis atrankos kriterijus
gali būti laikomas tinkamu, jeigu VPS priemonės tikslai tiesiogiai
susiję su bendruomeninio sektoriaus plėtra, o priemonės tiksline grupe
aiškiai įvardytos bendruomeninės organizacijos).
Nurodykite didžiausią paramos sumą (Eur), kuri gali būti skiriama
vietos projektui įgyvendinti pagal šią priemonės veiklos sritį. Paramos
suma vienam vietos projektui negali viršyti 200 000 Eur. Užtikrinkite,
kad didžiausia paramos suma vietos projektui ir numatomų pasiekti
rodiklių reikšmė logiškai susijusi.
Jeigu pagal priemonės veiklos sritį numatoma remti vietos projektus,
kurie yra privataus verslo pobūdžio ir juos teiks privatūs juridiniai
arba fiziniai asmenys, paramos lyginamoji dalis negali viršyti 50 proc.
Jeigu pagal priemonės veiklos sritį numatoma remti vietos projektus,
kurie yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba juos teiks
viešieji juridiniai asmenys (pvz., NVO), paramos lyginamoji dalis
negali viršyti 80 proc.

„<...>“ (kodas <...>)
Trumpai apibūdinkite VPS priemonės veiklos sritį (iki 5 sakinių).
Pažymėkite ženklu „X“, ar įgyvendinant šią priemonę remiami pelno
ar ne pelno projektai.
Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik pelno.

Nurodykite tinkamo (-ų) paramos gavėjo (-ų) teisinį statusą (juridinis
asmuo arba fizinis asmuo) ir trumpai apibūdinkite tinkamo paramos
gavėjo pobūdį (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo
organizacija, maža įmonė, ūkininkas ar kita).
Nurodykite tikslinę grupę žmonių, kurių problemų sprendimui skirta
priemonės veiklos sritis (pvz., socialiai pažeidžiamos grupės (senyvo
amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys), skurdo riziką patiriančios
šeimos, daugiavaikės šeimos, bendruomenės, jaunimas). Jeigu tikslinės
grupės neišskiriate, nurodykite, kad priemonės veiklos sritis tikslinės
grupės neturi.
Nurodykite bent dvi tinkamumo sąlygas, taikomas vietos projekto
paraiškos teikėjams ir (arba) vietos projektams, kurios bus taikomos
įgyvendinant priemonę. Tinkamumo sąlygos turi būti suformuluotos
taip, kad jos būtų patikrinamos ir galima jų įgyvendinimo kontrolė
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9.2.5.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.5.7.

Didžiausia paramos suma
projektui (Eur)

9.2.5.8.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

<...>

<...>

vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu. Tinkamumo
sąlygos negali dubliuoti KPP 2014–2020 m. 8.1.2 papunktyje nustatytų
bendrųjų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų.
Nurodykite bent du vietos projektų atrankos kriterijus, kurie, naudojant
balų sistemą, bus taikomi siekiant atrinkti ir finansuoti geriausius
(sukuriančius daugiausia pridėtinės vertės) vietos projektus. Vietos
projektų atrankos kriterijais turi būti siekiama geriausios atitikties VPS
prioritetams, priemonės tikslams, turi būti sudaromos vienodos sąlygos
vietos projektų paraiškų teikėjams.
Tinkamais vietos projektų atrankos kriterijais gali būti: mažesni naujos
darbo vietos sukūrimo kaštai, didesnis naujų darbo vietų skaičius,
didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, geresni vietos projekto
paraiškos teikėjo finansų valdymo gebėjimai ir pan.
Netinkamais vietos projektų atrankos kriterijais laikomi kriterijai,
kurių neįmanoma išmatuoti ir patikrinti (pvz., „vietos projektas turi
ypatingos reikšmės VVG teritorijai“), taip pat diskriminuojamojo
pobūdžio (pvz., „pareiškėjas yra VVG narys, dalyvaujantis ne mažiau
kaip x metų VVG veikloje“, „pareiškėjas nėra anksčiau gavęs ES
paramos“, „pareiškėjas – naujai įsteigtas juridinis asmuo“,
„pareiškėjas – bendruomeninė organizacija“ (šis atrankos kriterijus
gali būti laikomas tinkamu, jeigu VPS priemonės tikslai tiesiogiai
susiję su bendruomeninio sektoriaus plėtra, o priemonės tiksline grupe
aiškiai įvardytos bendruomeninės organizacijos).
Nurodykite didžiausią paramos sumą (Eur), kuri gali būti skiriama
vietos projektui įgyvendinti pagal šią priemonės veiklos sritį. Paramos
suma vienam vietos projektui negali viršyti 200 000 Eur. Užtikrinkite,
kad didžiausia paramos suma vietos projektui ir numatomų pasiekti
rodiklių reikšmė logiškai susijusi.
Jeigu pagal priemonės veiklos sritį numatoma remti vietos projektus,
kurie yra privataus verslo pobūdžio ir juos teiks privatūs juridiniai
arba fiziniai asmenys, paramos lyginamoji dalis negali viršyti 50 proc.
Jeigu pagal priemonės veiklos sritį numatoma remti vietos projektus,
kurie yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba juos teiks
viešieji juridiniai asmenys (pvz., NVO), paramos lyginamoji dalis
negali viršyti 80 proc.

<...>

10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Planuojami veiksmai
Nurodykite planuojamus veiksmus, susijusius su VPS įgyvendinimu (pvz., numatomus kvietimus teikti
vietos projektus, vietos projektų vertinimo, tvirtinimo ir pan. veiksmus pagal konkrečias VPS
priemones) ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu (pvz., VVG teritorijos gyventojų
aktyvinimo renginiai, kvietimų teikti vietos projektus viešinimas, VVG viešumo didinimo veiksmai,
talkos ir pan.).

10.1.
10.1.1.

2015 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.1.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.2.
10.2.1.

2016 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.2.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.3.
10.3.1.

2017 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.3.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.4.
10.4.1.

2018 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.4.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.5.
10.5.1.

2019 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.5.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.6.
10.6.1.

2020 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

Sąsaja su VPS ir priemonėmis
Susiekite planuojamus veiksmus su VPS prioritetais ir
priemonėmis.
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10.6.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.7.
10.7.1.

2021 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.7.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.8.
10.8.1.

2022 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.8.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.9.
10.9.1.

2023 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.9.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

11. VPS finansinis planas
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
Planuojama paramos lėšų suma (Eur)
11.1.

Prioriteto
Nr.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

I
II
<...>

VPS prioriteto pavadinimas
Įrašykite VPS prioritetų pavadinimus. VPS prioritetų
pavadinimai ir numeracija turi sutapti su VPS formos 5.2 ir
6 dalyse pateikiama informacija.

Planuojama lėšų (proc.)

Įrašykite, kiek planuojate paramos lėšų (Eur,
įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto bendrojo finansavimo lėšas) skirti
kiekvienam VPS prioritetui įgyvendinti. Pildykite po
VPS patvirtinimo prieš pasirašant paramos sutartį.

Įrašykite, kiek planuojate
paramos lėšų (proc.) nuo vietos
projektams įgyvendinti
numatytos sumos skirti
kiekvienam VPS prioritetui
įgyvendinti.

Iš viso:

Iš viso: 100

VPS finansinis planas pagal priemones:
VPS priemonės
pavadinimas
11.2.

Įrašykite VPS priemonės
pavadinimus. VPS priemonės
pavadinimai turi sutapti su VPS
formos 5.2 ir 6 dalyse nurodyta
informacija.

VPS prioriteto Nr.,
kuriam priskiriama
priemonė
Nurodykite VPS prioriteto Nr.,
kuriam priskiriama VPS
priemonė. VPS prioritetų ir VPS
priemonių sąsaja turi sutapti su
VPS formos 5.2 ir 6 dalyse
nurodyta informacija.

Planuojama lėšų suma (Eur)
VPS priemonės
kodas
Įrašykite VPS priemonių
kodus. VPS priemonių
kodai turi sutapti su
Taisyklių 1 priede ir VPS
formos 5.2 dalyse nurodyta
informacija.

Įrašykite, kiek paramos lėšų (Eur,
įskaitant EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto bendrojo
finansavimo lėšas) planuojate skirti
konkrečioms VPS priemonėms
įgyvendinti. Pagal VPS priemonių
veiklos sritis planuojamų lėšų nurodyti
nereikalaujama. Pildykite po VPS
patvirtinimo prieš pasirašant paramos
sutartį.

Planuojama lėšų
(proc.)
Paskirstykite vietos
projektams planuojamas
lėšas procentais.
Procentus skaičiuokite
tik nuo vietos projektams
planuojamos sumos.

11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
<...>
Iš viso:

Iš viso: 100 (nuo
vietos projektams
įgyvendinti planuojamos
sumos)

VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
11.3.

VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4)
kategorijos

Planuojama lėšų (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

Įrašykite, kiek paramos lėšų planuojate skirti
VPS administravimo išlaidoms pagal

Įrašykite, kiek procentų planuojate skirti VPS
administravimo išlaidoms pagal kategorijas
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atskiras kategorijas. Pildykite po VPS
patvirtinimo prieš pasirašant paramos
sutartį.

11.3.1. VVG veiklos išlaidos

Negali viršyti daugiau kaip 75 proc. visos VVG
administravimui planuojamos sumos
Turi būti ne mažiau kaip 25 proc. visos VVG
administravimui planuojamos sumos
Negali viršyti 20 proc. visos VPS įgyvendinti
skirtos sumos.

11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos
11.3.3.
11.4.

Iš viso:
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:

2015

2016

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS
finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams
numatytos sumos)

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms
pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos
sumos)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Iš
viso:

100
proc.

Atsižvelgdami į VPS veiksmų planą, pateikiamą VPS formos 10 dalyje,
nurodykite paramos lėšų poreikį VPS administravimui (įskaitant lėšų
poreikį VVG veiklai ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimui) pagal
metus procentais.

11.5.1.
11.5.2.
<...>

2017

100
proc.

Atsižvelgdami į VPS veiksmų planą, pateikiamą VPS formos 10 dalyje,
nurodykite paramos lėšų poreikį vietos projektams finansuoti pagal
metus procentais.

11.5.

(VVG veiklai ir VVG teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimui).

Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai

Pagrindimas

Jeigu VPS įgyvendinimo metu VPS tikslams pasiekti numatote
pasinaudoti kitais negu EŽŪFKP finansavimo šaltiniais, prašome juos
nurodyti.
Tinkamais papildomais VPS finansavimo šaltiniais gali būti ES
struktūriniai fondai, ne ES narių fondai, taip pat kiti paramą NVO
teikiantys šaltiniai, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, iš
kurio teikiama nacionalinė parama kaimo bendruomenėms, ir EŽŪFKP,
iš kurio atskiriems VVG nariams gali būti suteikta parama pagal kitas
KPP priemones.

Pateikite nuorodą (pvz., interneto tinklalapį), kur galima rasti informacijos apie papildomą
finansavimo šaltinį.
Pagrįskite, kad paramos teikimo sąlygos ir finansuotinos veiklos iš nurodyto papildomo
finansavimo šaltinio atitinka VPS tikslus.
Nurodykite, kur VPS įgyvendinimo metu ketina kreiptis paramos VVG.
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12. VPS įgyvendinimo rodikliai
12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai
Atsižvelgdami į tai, kokias VPS priemones pasirinkote įgyvendinti, ties kiekviena tiksline sritimi įrašykite rodiklio reikšmę, kurią pasieksite VPS įgyvendinimo pabaigoje. Nustatydami
rodiklio reikšmę preziumuokite, kad bus skirta didžiausia galima paramos suma VPS įgyvendinti pagal paramos skyrimo VPS įgyvendinti metodiką, tvirtinimą atskiru Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Jeigu pagal VPS vertinimo rezultatus nebus skirta didžiausia galima paramos suma VPS įgyvendinti, rodiklio reikšmė proporcingai galės
būti mažinama iki VPS paramos sutarties pasirašymo.
Jeigu savo VPS nenumatėte įgyvendinti šioje lentelėje minimų priemonių, tas eilutes ištrinkite. VVG turi teisę šią formą papildyti savarankiškomis rodiklių reikšmėmis. VPS formos 6
ir 11 dalyse esantys duomenys apie pasirinktas priemones ir jų atitiktį tikslinėms sritims turi sutapti.

Eil.
Nr.

VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas

1
1A

12.1.1.
12.1.1.1.
12.1.1.2.

12.1.1.3.
12.1.1.4.
12.1.1.4.1.

12.1.1.5.

12.1.2.
12.1.2.1.
12.1.3.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

iš
viso:
iš
viso:

iš jų daugiau kaip 40 m.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–
12.1.1.5 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius
(vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2

-

-

-

-

-

-

-

Iš viso:

6C

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios
institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija /
organizacija, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai
asmenys, skaičius (vnt.):
iš jų iki 40 m.
-

12.1.1.4.2.

ESIF teminiai tikslai
10
3
3
5-6
4
8
9
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1C
2B
3A
4A
5C
6A
6B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

moterų:
vyrų:
moterų:
vyrų:
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12.1.3.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Į 5C tikslinės srities langelį įrašykite vietos projektų skaičių, jeigu
VPS numatyta remti ne žemės ūkio verslo projektus, susijusius su
atsinaujinančiais energijos ištekliais (AEI); į 6A tikslinės srities
langelį įrašykite ne žemės ūkio veiklai skirtų verslo vietos projektų
skaičių, išskyrus susijusius su AEI.

12.1.4.
12.1.4.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Į 5C tikslinės srities langelį įrašykite vietos projektų skaičių, jeigu
VPS numatyta remti ne žemės ūkio verslo projektus, susijusius su
atsinaujinančiais energijos ištekliais (AEI); į 6A tikslinės srities
langelį įrašykite ne žemės ūkio veiklai skirtų verslo vietos projektų
skaičių, išskyrus susijusius su AEI.

12.1.5.
12.1.5.1.
12.1.5.2
12.1.6.
12.1.6.1.
12.1.6.2.
12.1.7.
12.1.7.1.
12.1.8.
12.1.8.1.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2
Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)
VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl
pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl
pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Į 1A tikslinės srities langelį įrašykite planuojamų paremti ne pelno
vietos projektų skaičių. Į 3A tikslinės srities langelį įrašykite
planuojamų paremti pelno vietos projektų skaičių.

12.1.9.
12.1.9.1.
12.1.10.
12.1.10.1.
12.1.11.
12.1.11.1.
12.1.12.
12.1.12.1.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų, susijusių su inovacijų ir
-

-

-
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12.1.12.2.

12.1.12.3.

bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės
ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo
srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.)
Į 3A tikslinės srities langelį įrašykite planuojamų paremti vietos
projektų-mokymų, susijusių su žemės ūkio verslumo skatinimu,
skaičių, į 6A – planuojamų paremti vietos projektų-mokymų,
susijusių su ne žemės ūkio verslumo skatinimu, skaičių, į 6B –
planuojamų paremti vietos projektų-mokymų, susijusių su socialinio
verslumo skatinimu, skaičių.

12.1.12.4.
12.1.12.5.
12.1.13.
12.1.13.1.
12.1.14.
12.1.14.1.

-

-

-

-

-

-

Paremtų vietos projektų, susijusių su kitais nei 12.1.13.1–
12.1.13.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius
Planuojamas mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-<...> (savarankiška VPS priemonė)
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai

12.2.1.1.

12.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius
įgyvendinus vietos projektus (vnt.)
Sukurta nauja darbo vieta (naujas etatas) – tai po vietos projekto
įgyvendinimo pabaigos dėl EŽŪFKP gautos paramos sukurta laikina
arba nuolatinė darbo vieta (naujas etatas arba jo dalis) pagal darbo
sutartį arba verslo liudijimą, arba individualios veiklos pažymą, kai
dirbantis asmuo gauna darbo užmokestį.
Nauja darbo vieta (naujas etatas) turi būti tiesiogiai susijusi su
projekte numatytomis veiklomis ir gali:
1) būti sukurta paramos gavėjo pagal darbo sutartį;
2) apimti paramos gavėjo veiklą, kai jis po projekto įgyvendinimo
pabaigos užsiima individualia veikla pagal verslo liudijimą arba
individualios veiklos pažymą;

-

-

-
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2) apimti individualia veikla užsiimančius asmenis pagal verslo
liudijimus arba individualios veiklos pažymas, kuriuos samdo
paramos gavėjas.
Sąlyginė nauja darbo vieta (naujas etatas). Sukurtų darbo vietų
rodiklis turi būti skaičiuojamas nustatant sąlyginių naujų darbo vietų
(naujų etatų) skaičių pagal šią formulę:
[Sąlyginis naujai sukurtų darbo vietų (naujų etatų) skaičius per
metus] = [dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius] / [darbo
dienų per metus skaičius].
Visa darbo diena – darbo diena, kurią sudaro 8 darbo valandos.
Faktiškai išdirbtų valandų skaičius turi būti sumuojamas iki visų
darbo dienų skaičiaus ir apvalinamas iki sveikojo skaičiaus (pvz.,
jeigu pasirašoma metinė darbo sutartis 0,5 etato, tuomet laikoma,
kad sukurta 0,5 naujos darbo vietos).
Turi būti skaičiuojamos tik faktiškai sukurtos darbo vietos (nauji
etatai) ir faktiškai išdirbtas laikas. Taip pat skaičiuojant naujų darbo
vietų rodiklį negali būti įtraukiamas darbo laikas, kurį asmenys
išdirba savanoriškai. Į naujai sukurtų darbo vietų (naujų etatų)
skaičiavimą negali būti įtraukiamos darbo vietos, kurios jau yra
sukurtos iki EŽŪFKP paramos gavimo.
Pavyzdys. Projekto tikslas – įkurti kirpyklą kaimo vietovėje.
Projekto įgyvendinimo metu kituose sektoriuose ar tiesiogiai
nesusijusiose su vietos projekto įgyvendinimu sukurtos darbo vietos
(nauji etatai) negali būti laikomos naujomis darbo vietomis
EŽŪFKP prasme (pvz., kirpyklos įrengimo laikotarpiu konsultantų,
architektų, statybininkų ir pan. darbo vietos (etatai) negali būtų
įtrauktos į naujų darbo vietų (etatų) skaičiavimą).
Po projekto įgyvendinimo paramos gavėjas turi įsipareigoti dirbti
pats pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (jeigu
tai fizinis asmuo) arba pasamdyti kitą fizinį asmenį, užsiimantį
kirpėjo amato individualia veikla, arba įdarbinti kirpėją visai arba
nevisai darbo dienai (visam etatui arba jo daliai) pagal darbo
sutartį. Šio asmens išdirbtas laikas turi būti įtraukiamas į sukurtų
naujų darbo vietų rodiklio skaičiavimo formulę. Tačiau jeigu tam
tikroms kirpyklos veikloms yra samdomas kitas juridinis asmuo (ne
fizinis) (pvz., buhalterinę apskaitą atliekanti įmonė), šio juridinio
asmens darbuotojų darbo laikas, kai atliekama kirpyklos buhalterinė
apskaita, negali būti įtrauktas į sukurtų naujų darbo vietų (etatų)
rodiklio skaičiavimą.
Projekto kontrolės laikotarpis. Paramos gavėjas turi saugoti
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dokumentus, pagrindžiančius rodiklio vykdymą projekto kontrolės
laikotarpiu:
1) jeigu darbuotojai pasamdyti pagal darbo sutartį, turi būti
saugomos: darbo sutartys, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo
užmokesčio mokėjimo įrodymai;
2) jeigu dirbama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos
pažymą, turi būti saugomi: verslo liudijimų arba individualios
veiklos pažymų kopijos, informacija apie dirbusio asmens gautas
pajamas.

12.2.2.2.

Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos
projektus (vnt.)
Išlaikyta darbo vieta – tai iki EŽŪFKP gautos paramos sukurta
darbo vieta (etatas ar jo dalis) pagal darbo sutartį arba verslo
liudijimą, arba individualios veiklos pažymą, kuri būtų prarasta,
jeigu EŽŪFKP parama nebūtų skirta.
Išlaikyta darbo vieta (etatas) turi būti tiesiogiai susijusi su projekte
numatytomis veiklomis. Išlaikyta darbo vieta (išlaikyti etatai) iki
EŽŪFKP paramos skyrimo gali:
1) būti sukurta paramos gavėjo pagal darbo sutartį;
2) apimti paramos gavėjo veiklą pagal verslo liudijimą arba
individualios veiklos pažymą;
3) apimti individualia veikla užsiimančius asmenis pagal verslo
liudijimus arba individualios veiklos pažymas, kuriuos samdo
paramos gavėjas.
Sąlyginė išlaikyta darbo vieta (etatas). Išlaikytų darbo vietų (etatų)
rodiklis turi būti skaičiuojamas nustatant sąlyginių išlaikytų darbo
(etatų) vietų skaičių pagal šią formulę:
[Sąlyginis išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius per metus] =
[dirbtų per metus visų darbo dienų skaičius] / [darbo dienų per
metus skaičius].
Visa darbo diena – darbo diena, kurią sudaro 8 darbo valandos.
Faktiškai išdirbtų valandų skaičius turi būti sumuojamas iki visų
darbo dienų skaičiaus ir apvalinamas iki sveikojo skaičiaus.
Turi būti skaičiuojamos tik faktiškai išlaikytos darbo vietos (etatai) ir
faktiškai išdirbtas laikas. Taip pat skaičiuojant išlaikytų darbo vietų
rodiklį negali būti įtraukiamas darbo laikas, kurį asmenys išdirba
savanoriškai.
Pavyzdys. Jauna šeima kaimo vietovėje augina mokyklinio amžiaus
vaikus, kuriems nėra galimybių užsiimti papildomo ugdymo
veiklomis už namų ribų.
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NVO inicijuoja socialinio verslo projektą – bendruomenės namuose,
kurie sutvarkyti iš EŽŪFKP 2007–2013 m. lėšų, steigia kaimo
vietovėje gyvenančių mokyklinio amžiaus vaikų dienos centrą ir
prašo EŽŪFKP paramos įsigyti įrangai, pritaikytai vaikų papildomo
ugdymo poreikiams tenkinti. Už vaikų buvimą vaikų dienos centre
yra renkamas mokestis. Dėl suteiktos paramos dienos centre lieka
dirbti bendruomenės namų vadovė, kuri būtų praradusi darbą
bendruomenės namuose dėl bendruomenės namų išlaikymui ir jos
darbo užmokesčiui reikalingų lėšų trūkumo, jeigu nebūtų iš EŽŪFKP
paramos lėšų įkurtas dienos centras. Jos darbo vieta (etatas) turi
būti įtraukiama į sąlyginių išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičiavimo
formulę.

12.2.2.1.

12.2.2. VPS administravimas
Sukurtų
naujų
darbo
vietų
skaičius
VVG
administracijoje, vykdant VPS administravimo veiklą
(vnt.)
Jeigu 2007–2013 m. įgyvendinote VPS, finansuojamą EŽŪFKP
lėšomis 2017–2013 m., šioje dalyje nurodykite tik tas naujai
planuojamas sukurti darbo vietas (etatus) VVG administracijoje,
kurių nebuvote sukūrusi 2007–2013 m. (pvz., viešųjų ryšių
specialisto darbo vieta) ir kurių išlaikymas bus finansuojamas iš
VPS administravimui skirtų lėšų.
Jeigu esate naujai įsteigta VVG ir 2007–2013 m. neįgyvendinote
VPS, šioje dalyje nurodykite visas planuojamas sukurti darbo vietas
(etatus) VVG administracijoje, kurių išlaikymas bus finansuojamas iš
VPS administravimui skirtų lėšų.

12.2.2.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje,
vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)
Jeigu 2007–2013 m. įgyvendinote VPS, finansuojamą EŽŪFKP
lėšomis 2017–2013 m., šioje dalyje nurodykite tas planuojamas
išlaikyti darbo vietas (etatus) VVG administracijoje, kurias buvote
sukūrusi 2007–2013 m. (pvz., VPS įgyvendinimo vadovo, VPS
administratoriaus, VPS buhalterio), kurių išlaikymas bus
finansuojamas iš VPS administravimui skirtų lėšų.
Jeigu esate naujai įsteigta VVG ir 2007–2013 m. neįgyvendinote
VPS, šioje dalyje ties rodiklio reikšme nurodykite 0.

13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena

13.1.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus
Pateikite įgyvendinant VPS dalyvaujančių VVG subjektų funkcijų sąrašą (atskirų VVG subjektų funkcijos turi nesidubliuoti).

13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.5.1.
13.1.5.2.

13.2.

VVG nariai
VVG valdymo organo nariai
VPS administravimo vadovas
VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris
kiti VVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius (-iai)
VPS viešųjų ryšių specialistas
(-ai)
VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS
Pateikite minimalius reikalavimus, keliamus VPS administravimo vadovo, finansininko ir (arba) buhalterio ir kitų su VPS administravimu susijusių darbuotojų išsilavinimui
ir kvalifikacijai. Šioje dalyje pateikiami minimalūs VPS administravimo vadovo, finansininko ir (arba) buhalterio, VPS administratoriaus ir VPS viešųjų ryšių specialisto
išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimai turi neprieštarauti Taisyklių 15.2 papunktyje nurodytiems reikalavimams.

13.2.1.
13.2.2.

13.2.3.1.
13.2.3.2.

VPS administravimo vadovas
VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris
kiti VVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius
VPS viešųjų ryšių specialistas

13.3.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas

13.3.1.

Paaiškinkite VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemą (iki 2 psl.):

13.2.3.
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- apibūdinkite atskirų įgyvendinant VPS dalyvaujančių VVG subjektų (VVG narių, VVG valdymo organo narių, VPS administravimo vadovo, VPS finansininko ir (arba)
buhalterio ir atskirų darbuotojų, susijusių su VPS administravimu) vaidmenį VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje;
- aprašykite informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą teikimo tvarką įgyvendinant VPS dalyvaujantiems VVG subjektams (VVG nariams, VVG valdymo organo nariams, VPS
administravimo vadovui, VPS finansininkui ir (arba) buhalteriui ir atskiriems darbuotojams, susijusiems su VPS administravimu);
- aprašykite atskaitomybės (pavaldumo) tarp atskirų įgyvendinant VPS dalyvaujančių VVG subjektų (VVG narių, VVG valdymo organo narių, VPS administravimo vadovo,
VPS finansininko ir (arba) buhalterio ir atskirų darbuotojų, susijusių su VPS administravimu) sistemą, taikomą įgyvendinant VPS;
- apibūdinkite atsakomybės sistemą, taikomą įgyvendinant VPS, t. y., kurie įgyvendinant VPS dalyvaujantys VVG subjektai ir kokių veiksmų imasi, jeigu VPS įgyvendinama
netinkamai (pvz., atsiliekama nuo veiksmų plano, nustatomi tam tikrų darbuotojų piktnaudžiavimo (neteisėto veikimo arba neveikimo) atvejai ir pan.).

____________________
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Kaimo vietovių VPS rengimo instrukcijos priedas
VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus
(Rekomenduojama pildyti 2 atskiras lenteles: vieną pagal 2011 m. turimus duomenis, antrą - pagal 2013 m. arba naujesnius duomenis; jeigu neįmanoma gauti tam tikrų duomenų, lentelės skiltyje "Paaiškinimai" nurodykite priežastis.
Pagrįstais atvejais VVG turi teisę tikslinti rodiklių reikšmes; jeigu rodiklių reikšmės yra tikslinamos, lentelės skiltyje "Paaiškinimai" nurodykite priežastis.)
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augančių vaikų skaičius

savarankiškai dirbantys pagal
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201 iki 1000 gyventojų
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Pagal socialinę
padėtį

Pagal užimtumą

gyvenantys gyv. vietovėse iki
200 gyventojų (išskyrus
viensėdžius)

40–64 m. (įskaitytinai)
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Pagal gyvenamąją vietovę

moterys

30–39 m. (įskaitytinai)
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x

vyrai

14–29 m. (įskaitytinai)

x

65 m. ir vyresni

7–13 m. (įskaitytinai)

iki 7 m.
7–13 m. (įskaitytinai)
14–29 m. (įskaitytinai)
30–39 m. (įskaitytinai)
40–64 m. (įskaitytinai)
65 m. ir vyresni
vyrai
moterys
gyvenantys viensėdžiuose (vienkiemiuose)
gyvenantys gyv. vietovėse iki 200 gyventojų (išskyrus
viensėdžius)
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 201 iki 1000 gyventojų
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 1001 iki 2999 gyventojų
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 3000 iki 6000 gyventojų
(išskyrus savivaldybių centrus)
dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)
savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias
VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys asmenys
bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją
skurdą patiriantys asmenys
socialinės rizikos šeimų skaičius
socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius

Pagal lytį

gyvenantys viensėdžiuose
(vienkiemiuose)

Pagal gyvenamąją Pagal
vietovę
lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

iki 7 m.
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Prašome nurodyti statistinės informacijos šaltinius ir metus, kuriais vadovavotės teikdami duomenis, pvz., Lietuvos statistikos departamento duomenys (Lietuvos
Respublikos 2011 metų surašymo rezultatai), savivaldybės ar seniūnijos duomenys (2013 m.), VVG atlikto tyrimo duomenys (2012 m.), kaimo bendruomeninių
organizacijų pateikti duomenys (2012 m.).
Jeigu reikalinga, pateikite paaiškinimus dėl lentelėje pateikiamų duomenų. Jeigu neįmanoma gauti lentelėje prašomų duomenų, paaiškinkite kodėl.

__________________________

