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VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2022 M.
ĮGYVENDINIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS
1. Visagino miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. (toliau – Strategijos) įgyvendinimo vidaus
tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis: Visagino miesto vietos plėtros strategija
2016-2022 m., LR Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, atsakingų Vidaus reikalų ministerijos
darbuotojų pateikta VVG projektinių pasiūlymų atrankos pavyzdine tvarka bei kitais susijusiais
dokumentais.
2. Tvarka Strategijos administravimo laikotarpiui nustato reikalingus Strategijos įgyvendinimo veiksmus,
Visagino miesto vietos veiklos grupės (toliau – Visagino m. VVG) valdymo organų ir darbuotojų
funkcijas, Strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos procedūrose dalyvaujančių išorės ekspertų veiklos
procedūrą, Strategijos įgyvendinimo ataskaitų rengimo, tvirtinimo bei pateikimo tvarką bei kitus su
Strategijos įgyvendinimu susijusias procedūras.
3. Šioje Tvarkoje, siekiant užtikrinti skaidrų bei nediskriminuojantį Strategijos įgyvendinimą, apibrėžiama
kvietimų teikti projektinius pasiūlymus Strategijos veiksmams įgyvendinti tvarka, gautų projektinių
pasiūlymų vertinimo bei atrankos kriterijai ir procedūros, siūlomų finansuoti bei rezervinių sąrašų
sudarymo tvarka, paramos paskirstymo siūlomiems finansuoti projektiniams pasiūlymams tvarka,
metinių bei galutinės ataskaitos apie Strategijos įgyvendinimą rengimo bei pateikimo atsakingoms
institucijoms tvarka, Strategijos įgyvendinimo stebėsenos procedūros.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
4. Visagino m. VVG, administruojanti Strategiją, užtikrina, kad nebus pažeidžiami nurodytų Europos
Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai:
4.1. Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės),
4.2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta
Europos Komisijos 2014 m. rugsлjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų
programa),
4.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos
plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-402 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonės „Vietos
plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“,
4.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“,
4.5. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 priemonės
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą
Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77.
II. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

5. Visagino m. VVG, siekdama užtikrinti sklandų bei tinkamą Strategijos įgyvendinimą, sudaro Strategijos
įgyvendinimo veiksmų grafiką (Priedas Nr. 1) bei nustato už atskirų procedūrų įgyvendinimą atsakingus
asmenis.
6. Parengiamojo etapo metu rengiamas bei Visagino m. VVG valdybos sprendimu tvirtinamas Strategijos
įgyvendinimo vidaus tvarkos Aprašas, atrenkami Strategiją administruosiantys asmenys bei su jais
sudaromos sutartys (Visagino m. VVG valdybos sprendimu atranką bei įdarbinimą vykdo Visagino m.
VVG pirmininkas, atliekantis Strategijos įgyvendinimo projekto vadovo funkcijas), įrengiamos biuro
patalpos bei nustatoma kvietimų teikti projektinius pasiūlymus tvarka bei terminai.
7. Vietos projektų inicijavimo periodu skelbiami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, atliekamas
pareiškėjų bei projektų vykdytojų mokymas bei užtikrinamas tinkamas atliekamų veiksmų viešinimas.
Projektinių pasiūlymų vertinimo procedūra pateikiama Tvarkos V skyriuje, o vertinimo formos –
Tvarkos Prieduose Nr. 5 ir 6. Visagino m. VVG valdybos sprendimu Visagino m. VVG pirmininkas
atrenka projektinių pasiūlymų vertinimo komisijos narius bei su sudaro darbo sutartis.
8. Projektinių pasiūlymų vertinimo metu Vertinimo komisija, vadovaudamasi Tvarkos skyriuje V numatyta
tvarka bei formomis, atlieka gautų projektinių pasiūlymų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės
vertinimą, parengia siūlomų finansuoti, rezervinių bei nefinansuotinų projektinių pasiūlymų sąrašus bei
teikia juos Visagino m. VVG valdybai tvirtinti.
9. Prieš pradedant įgyvendinti Strategiją, bet ne vėliau kaip numatyta Strategijos įgyvendinimo veiksmų
grafike (Priedas Nr. 1), Visagino m. VVG valdybos sprendimu Visagino m. VVG pirmininkas atrenka
bei įdarbina Strategijos įgyvendinimo stebėsenos komiteto narius, kurių darbo reglamentas pateikiamas
Tvarkos VIII skyriuje.
10. Strategija keičiama susidarius Strategijoje numatytoms sąlygoms bei iš anksto raštu suderinus poreikį
keisti Strategiją su Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM). Strategijos keitimo sąlygos, tvarka bei
procedūros pateikiamos Visagino m. vietos plėtros strategijos skyriuje „Vietos plėtros strategijos
pakeitimų inicijavimo tvarka“ bei privalo atitikti Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl
Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ keliamus strategijos keitimo reikalavimus.
11. Visagino m. VVG darbuotojų bei valdymo organų atstovų mokymas vykdomas Strategijos įgyvendinimo
veiksmų grafike (Priedas Nr. 1) numatytu laiku, o už šių veiklų koordinavimą Visagino m. VVG
valdybos sprendimu atsakingas yra Strategijos įgyvendinimo projektų vadovas.
12. Strategijos veiksmų viešinimo tvarka bei reikalavimai numatyti Tvarkos skyriuje VII, o viešinimo veiklų
grafikas pateikiamas Strategijos įgyvendinimo veiksmų grafike (Priedas Nr. 1).
III. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINANTYS ASMENYS BEI VISAGINO MIESTO
VVG VALDYMO ORGANŲ ATSAKOMYBĖ
13. Vadovaujantis 2016-01-15 Visagino m. VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 4 (toliau –
Protokolas), visus sprendimus, susijusius Strategijos įgyvendinimu priima ir tvirtina Visagino m. VVG
valdyba, išskyrus sprendimus, susijusius su Strategijos keitimu bei metinės ataskaitos tvirtinimo
procedūromis, kuriuos priima Visagino m. VVG visuotinis narių susirinkimas.
14. Vadovaujantis Protokolu, sprendimą sudaryti darbo sutartis su samdomais darbuotojais priima Visagino
m. VVG valdyba, o šiuos priimtus sprendimus įgyvendina ir vykdo Visagino m. VVG pirmininkas. Su
Strategijos įgyvendinimu sijusius dokumentus (vidaus tvarką, projektų atrankos kriterijus, sudarytus
siūlomų finansuoti ir rezervinį sąrašus bei kt.) tvirtina Visagino m. VVG valdyba, vadovaudamasi
Protokolu. Tuo atveju, jei tam tikri su Strategijos įgyvendinimu ar su projektų įgyvendinimo stebėsena
susiję darbai atliekami vykdytojo, išrinkto Projektų vadovo sprendimu, Paslaugų teikimo sutartis sudaro
Visagino m. VVG pirmininkas, vadovaudamasis Visagino m. VVG valdybos sprendimu Nr. 6, 2016-1220, suteikiančiu jam tokius įgaliojimus.
15. Siekiant užtikrinti tinkamą, sklandų bei skaidrų Strategijos įgyvendinimą, numatoma samdyti šiuos
darbuotojus bei atsakingiems Visagino m. VVG valdymo organams priskirti šias atsakomybes:
15.1.
Visagino m. VVG visuotinis narių susirinkimas: vadovaujantis Visagino m. VVG
įstatais ir susidarius atitinkamoms sąlygoms tvirtina su Strategijos keitimu susijusius
dokumentus, Skyriuje X numatyta tvarka tvirtina metines bei galutinę Strategijos
įgyvendinimo ataskaitą.
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15.2.
Visagino m. VVG valdyba: pagal kompetenciją, įstatus bei Visagino m. VVG
visuotinio narių susirinkimo protokolus tvirtina vertinimo bei stebėsenos komisijų sudėtį,
Visagino miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo procedūrų aprašą bei Gaires
pareiškėjams, teikia visuotiniam narių susirinkimui metines bei galutinę Strategijos
įgyvendinimo ataskaitą bei pagal poreikį tvirtina kitus su Visagino miesto vietos plėtros
strategijos įgyvendinimu susijusius dokumentus.
15.3.
Mokymų ekspertai: Organizuoja, koordinuoja bei veda mokymus projektinių
paraiškų rengėjų ir projektų vykdytojų bei mokymus Visagino m. VVG darbuotojų ir
valdymo organų kompetencijai stiprinti.
15.4.
Strategijos įgyvendinimo projektų vadovas: koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo
strategijos įgyvendinimą, užtikrina savalaikį strategijos įgyvendinimą pagal veiklos planą.
Nuolat prižiūri visus projekto įgyvendinimo aspektus ir teikia informaciją valdybai apie
numatomas arba esamas problemas, rengiant, įgyvendinant vietos projektus. Sutartį su
Strategijos įgyvendinimo projektų vadovu pasirašo Visagino m. VVG valdybos
pirmininkas.
15.5.
Vertinimo komiteto vadovas: šios Tvarkos V skyriuje numatyta tvarka koordinuoja
vertinimo komiteto narių darbą, atlieka gautų projektinių pasiūlymų administracinės
atitikties bei naudos ir kokybės vertinimus, parengia ir ne vėliau kaip iki Tvarkos V skyriuje
numatytos datos teikia Visagino m. VVG valdybai tvirtinti siūlomų finansuoti, rezervinių
bei nefinansuotinų projektinių pasiūlymų sąrašus bei nustato paramos sumas.
15.6.
Vertinimo komiteto nariai: šios Tvarkos V skyriuje numatyta tvarka ir terminais
atlieka gautų projektinių pasiūlymų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės
vertinimus, bei teikia Vertinimo komiteto vadovui siūlymus dėl paramos sumos
konkretiems projektiniams pasiūlymams finansuoti.
15.7.
Stebėsenos komisijos nariai: šios Tvarkos VIII skyriuje numatyta tvarka ir
terminais, Tvarkos Prieduose pateikiamomis formomis užtikrina Strategijos įgyvendinimo
stebėseną, stebi strategijos įgyvendinimo eigą ir informuoja valdybą apie padarytą pažangą
bei nukrypimus nuo plano, teikia siūlymus strategijos įgyvendinimo tobulinimui, užtikrina
tinkamą bei savalaikį su projektų vykdymu bei strategijos įgyvendinimu susijusių
dokumentų pateikimą, tikrina vietos projektų vykdytojų ataskaitas, peržiūri parengtas
strategijos įgyvendinimo ataskaitas bei renka kitą informaciją, susijusią su strategijos
įgyvendinimu, registruoja bei apskaičiuoja duomenis apie pasiektą stebėsenos rodiklių
reikšmę, organizuoja ir vykdo projektų įgyvendinimo patikrinimus, rengia vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo metines ir galutinę ataskaitas bei stebėsenos ataskaitas.
15.8.
Strategijos finansininkas: tvarko finansinę buhalterinę VVG apskaitą, renka, tikrina,
archyvuoja duomenis, reikalingus Strategijos metinėms bei galutinei ataskaitai teikti, kartu
su Stebėsenos komisijos nariais rengia Strategijos metines bei galutinę ataskaitas bei
Tvarkos Skyriuje IX numatyta tvarka teikia Visagino m. VVG valdybai tvirtinti.
16. Visus strategijos įgyvendinimo procesuose dalyvaujančius darbuotojus bei ekspertus atrenka Visagino
m. VVG pirmininkas, kuris atrinktas kandidatūras teikia Visagino m. VVG valdybai tvirtinti ir gavęs
patvirtinimą, vadovaudamasis Valdybos suteiktais įgaliojimais, sudaro su šiais darbuotojais atitinkamos
formos paslaugų teikimo, darbo ar autorinių paslaugų sutartis sutartį.
IV. KVIETIMO TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS SKELBIMAS
17. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas Strategijos įgyvendinimo veiksmų grafike (Priedas
Nr. 1) numatytu laiku.
18. Visagino m. VVG skelbia kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal nustatytą formą (Priedas Nr.2).
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus skelbiamas lietuvių ir rusų kalba interneto tinklapyje
www.visaginas.lt ir www.tts.lt ir miesto laikraštyje „V každyj dom“.
19. Projektinių pasiūlymų teikimo forma pateikiama Priede Nr. 3.
20. Projektinių pasiūlymų tinkamumo sąlygos detaliai išdėstomos Visagino m. VVG parengtose Gairėse
pareiškėjams (toliau – Gairės) (pridedamas Priedas Nr. 9), kuriose pateikiama informacija, kurią privalo
žinoti pareiškėjas, teikiantis projektinį pasiūlymą pagal konkrečią Strategijos veiksmą. Jose nurodomi ir
detalizuojami:
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- tinkami ir netinkami pareiškėjai, paramos gavėjai;
- vietos projektų tinkamumo reikalavimai;
- tinkamos ir netinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos;
- reikalavimai prie vietos projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavu indėliu ir pan.;
- projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai bei siūlomų finansuoti, rezervinių ir nefinansuotinų projektų
sąrašų sudarymo tvarka;
- reikalavimai projektų įgyvendinimui ir kt.
21. Tuo atveju, jei kuriam nors Strategijoje numatytam veiksmui įgyvendinti negauta projektinių pasiūlymų
arba gauti projektiniai pasiūlymai vertinimo metu nesurenka reikalingo minimalaus balų skaičiaus, gali
būti skelbiama papildoma atranka konkretaus veiksmo įgyvendinimo projektiniams pasiūlymams teikti.
Informacija apie papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus skelbiama lietuvių ir rusų kalba
interneto tinklapyje www.visaginas.lt ir www.tts.lt ir miesto laikraštyje „V každyj dom“. Skelbiant
papildomą kvietimą teikti projektinius pasiūlymus bei nustatant papildomų projektinių pasiūlymų
pateikimo terminus atsižvelgiama į bendrą strategijos įgyvendinimo veiksmų grafiką.
22. Skelbiant kvietimą teikti projektinius pasiūlymus nustatomas ne mažesnis kaip vieno mėnesio
laikotarpis, per kurį gali būti teikiami projektiniai pasiūlymai.
23. Gauti projektiniai pasiūlymai vertinami vadovaujantis Tvarkos Skyriuje V numatytais terminais ir
tvarka.
V. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
24. Strategijoje numatytiems veiksmams įgyvendinti pateiktus projektinius pasiūlymus vertina Visagino m.
VVG valdybos sudarytas vertintojų komitetas, kurį sudaro 5 ekspertai. Su vertintojų komiteto nariais
Visagino m. VVG sudaro darbo sutartis. Siekiant užtikrinti skaidrią ir nediskriminuojančią projektinių
pasiūlymų atranką, kiekvieno gauto projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą atliks iki penkių
vertintojų komiteto narių, kurių veiklą kontroliuoja bei sklandų darbą užtikrina vertintojų komiteto
vadovas, taip pat atsakingas ir už vertinimo atlikimą numatytais terminais bei siūlomų finansuoti bei
rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašų sudarymą ir pateikimą Visagino m. VVG valdybai tvirtinti.
25. Vertintojų komiteto vadovą skiria Visagino VVG valdyba.
26. Prieš atlikdamas vertinimą, kad nesukeltų interesų konflikto, kiekvienas Vertintojų komiteto narys turi
patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo
deklaraciją (Priedas Nr. 3). Stengiantis išvengti galimo mėginimo paveikti Vertintojų komiteto narių
sprendimus projektinių pasiūlymų vertinimo metu, sutartis su ekspertais Visagino m. VVG valdybos
pavedimu sudaro Visagino m. VVG pirmininkas, o vertintojų komiteto narių pavardės viešai
neskelbiamos. Stengiantis užtikrinti vertinimo objektyvumą, vertintojų komiteto nariai projektinius
pasiūlymus vertina anonimiškai, ant projektinio pasiūlymo vertinimo nurodydami jiems suteiktą specialų
kodą, tačiau nenurodydami savo asmens duomenų.
27. Projektinių pasiūlymų vertinimo procesą sudaro 2 etapai: administracinės atitikties vertinimas ir naudos
ir kokybės vertinimas.
28. Gautų projektinių pasiūlymų administracinės atitikties vertinimą atliks vienas paskirtas ekspertas, o tuo
atveju, jei projektinis pasiūlymas neatitiks Priede Nr. 5 numatytų administracinės atitikties vertinimo
reikalavimų ir per nustatytą laikotarpį pareiškėjas nepateiks papildomos informacijos ar dokumentų,
neigiamą administracinės atitikties vertinimo išvadą turės dar kartą patvirtinti ir Vertintojų komiteto
vadovas. Administracinės atitikties vertinimo metu vertinami šie pateikto pasiūlymo aspektai:
28.1.
Ar projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu terminu.
28.2.
Ar projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu būdu.
28.3.
Ar projektinis pasiūlymas pateiktas pagal 3 priede pateiktą formą.
28.4.
Ar projektinis pasiūlymas vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka kvietime
atrankai nustatytus reikalavimus.
28.5.
Ar vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) uždavinio „Pagerinti vietines
įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo ir siekiamo rezultato.
28.6.
Ar vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Visagino m. vietos plėtros
strategijos 2016-2022 m. tikslo, uždavinio (-ių) ir veiksmo (-ų) įgyvendinimo.
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29.

30.
31.

32.
33.

34.

28.7.
Ar vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Visagino m. vietos plėtros
strategijos 2016-2022 m. numatytų rezultato ir produktų rodiklio(-ių) pasiekimo.
28.8.
Ar vietos plėtros projektinis pasiūlyme numatytas kvietime atrankai nustatytas
prisidėjimas
28.9.
Ar kartu su vietos plėtros projektinis pasiūlymu pateikti kvietime atrankai nustatyti
dokumentai (priedai)
Vertintojų komitetui nustačius, kad projektinis pasiūlymas netinkamai užpildytas arba pateikti ne visi
Gairėse pareiškėjams nurodyti dokumentai, pareiškėjo raštu prašoma per 5 darbo dienas pateikti
trūkstamą informaciją ir/ arba dokumentus. Per nustatytą terminą nepateikus ar pateikus ne visus
prašomus dokumentus ir/ arba informaciją, pareiškėjui raštu siunčiamas pranešimas apie priimtą
sprendimą atmesti projektinį pasiūlymą, nurodant atmetimo priežastis. Jeigu projektinis pasiūlymas
atitinka visus administracinės atitikties reikalavimus, jis teikiamas kitam vertinimo etapui – naudos ir
kokybės vertinimui.
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo negali atlikti vertintojas, kuris atliko to
paties vietos plėtros projektinio pasiūlymo administracinės atitikties vertinimą.
Vertinant projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijus, balai skiriami už:
31.1.
Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos
priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą (nepagrįsta – 0 balų, iš dalies pagrįsta – 5 balai,
pagrįsta – 10 balų);
31.2.
Pasirinktas tikslas (-ai) rodo planuojamą pasiekti rezultatą ir uždavinys (-ai),
užtikrinantis nustatyto tikslo (-ų) pasiekimą Visagino m. vietos plėtros strategijos 20162022 m. veiksmui (-ams) įgyvendinti per vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimo
terminą (nepagrįsta – 0 balų, iš dalies pagrįsta – 5 balai, pagrįsta – 10 balų);
31.3.
Pasirinktos veiklos (-a) užtikrina miesto Visagino m. vietos plėtros strategijos 20162022 m. veiksmo (-ų) įgyvendinimą (neužtikrina – 5 balai, iš dalies užtikrina – 10 balų,
užtikrina – 20 balų);
31.4.
Kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra realios,
prisidedama prie Visagino m. vietos plėtros strategijoje 2016-2022 m. numatytų rodiklių
pasiekimo (neprisideda – 0 balų, iš dalies prisideda – 5 balai, prisideda – 10 balų);
31.5.
Projektinio pasiūlymo pareiškėjas ir partneris turi reikalingų kompetencijų bei
kvalifikuotų darbuotojų numatytiems veiksmams atlikti (nepagrįsta – 0 balų, iš dalies
pagrįsta – 5 balai, pagrįsta – 10 balų);
31.6.
Galutiniai naudos gavėjai yra Visagino m. vietos plėtros strategijoje 2016-2022 m.
dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems taikoma
vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ ir Priemonės PFSA nurodytos tikslinės grupės (skiriama
iki 10 balų) (suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius daugiau kaip 10 - skiriama 10 balų,
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 – skiriama 9 balai, suplanuotas
įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 8 – skiriama 8 balai);
31.7.
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra
pagrįstos (naudos atitiktis sąnaudoms, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti)
(nepagrįsta – 0 balų, iš dalies pagrįsta – 5 balai, pagrįsta – 10 balų);
31.8.
Pareiškėjo ir partnerio indėlis yra didesnis, nei 8 proc.: jei planuojamas indėlis 10
proc. ir daugiau – 10 balų, jei planuojamas indėlis 9 proc. – 8 balai, jei planuojamas indėlis
8 proc. – 0 balų.
31.9.
Pasiūlymą numatoma įgyvendinti su partneriu (-ais), kuris yra nevyriausybinė
organizacija, kurios savininkas arba dalininkas daugiau nei 50 % nėra valstybės ar
savivaldybės institucija: skiriama 10 balų;
Maksimalus galimas balų skaičius – 100 balų, o minimalus reikalingas surinkti balų skaičius – 60.
Naudos ir kokybės vertinimą atlikęs vertintojas užpildo Naudos ir kokybės vertinimo formą (Priedas Nr.
6), joje nurodo ir vertinimo išvadą: projektinis pasiūlymas atitinka naudos ir kokybės reikalavimus ar
neatitinka, o tuo atveju, jei projektinis pasiūlymas atitinka reikalavimus, nurodo ir skirtų balų skaičių.
Tuo atveju, jei projektinis pasiūlymas neatitinka naudos ir kokybės reikalavimų, vertintojas išvadose
nurodo, kokių konkrečių reikalavimų projektinis pasiūlymas neatitiko.
Atlikdamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą, vertintojas nurodo siūlomą
skirti tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Jei vertintojų nuomonės išsiskiria dėl vietos plėtros projektiniam
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pasiūlymui siūlomos skirti tinkamų finansuoti išlaidų sumos, galutinis sprendimas dėl siūlymo skirti
tinkamos finansuoti išlaidų sumos priimamas vertintojų balsavimo metu.
35. Jeigu vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimo metu nustatyta tinkamų
finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už vietos plėtros projektiniame pasiūlyme prašomą skirti
finansavimo lėšų dydį, miesto VVG raštu kreipiasi į vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėją su
siūlymu įgyvendinti vietos plėtros projektinį pasiūlymą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų
sumą. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjui per 5 darbo dienas nepateikus miesto VVG
atsakymo, laikoma, kad vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjas atsisako įgyvendinti vietos plėtros
projektinį pasiūlymą. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo teikėjui sutikus su nustatyta tinkamų
finansuoti išlaidų suma, kuri yra mažesnė nei vietos plėtros projektiniame pasiūlyme prašoma skirti
finansavimo suma, per miesto VVG nustatytą terminą projektinio pasiūlymo teikėjas gali mažinti veiklų
apimtis ir/ arba atsisakyti vykdyti dalį suplanuotų veiklų. Tokiu atveju vietos plėtros projektinio
pasiūlymo teikėjas per nustatytą laikotarpį pateikia patikslintą vietos plėtros projektinį pasiūlymą.
36. Atlikus administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimą pagal kiekvieną Strategijos veiksmą
atrenkami finansuotini projektiniai pasiūlymai ir sudaromi siūlomų finansuoti, rezervinių bei
nefinansuotinų projektinių pasiūlymų sąrašai. Už savalaikį bei tinkamą nurodytų sąrašų parengimą bei
pateikimą Visagino m. VVG valdybai atsakingas vertintojų komiteto vadovas.
37. Tais atvejais, jei Visagino m. VVG teikia projektinius pasiūlymus įgyvendinti tam tikrus Strategijoje
numatytus veiksmus, Visagino m. VVG pateiktus pasiūlymus vertina nepriklausomas ekspertas,
paskirtas Visagino m. VVG valdybos sprendimu. Tokių pasiūlymų vertinimas turi būti atliktas ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo projektinio pasiūlymo pateikimo.

38.

39.
40.

41.

42.

VI. SIŪLOMŲ FINANSUOTI, REZERVINIŲ IR NEFINANSUOTINŲ PROJEKTŲ SĄRAŠŲ
SUDARYMAS
Vertintojų komiteto vadovas, gavęs visų vertintojų išvadas pagal kiekvieną Strategijoje numatytą
veiksmą atskirai sudaro bendrą pateiktų projektinių pasiūlymų sąrašą. Gauti ir įvertinti projektiniai
pasiūlymai reitinguojami apskaičiuojant bendrą visų vertintojų vertinimo balų vidurkį surinktų balų
mažėjimo tvarka, o gauti rezultatai nurodomi Tvarkos Priede Nr. 8 pateiktoje formoje. Tuo atveju, jei
vienam Strategijos veiksmui įgyvendinti keli projektiniai pasiūlymai surenka vienodą balų skaičių,
aukštesnę vietą sąraše įgyja tas projektinis pasiūlymas, kurį Vertintojų komiteto vadovas įvertino
geresniu balu.
Į siūlomų finansuoti projektų sąrašą įtraukiami didžiausią vertinimo balų vidurkį surinkę projektiniai
pasiūlymai, kuriems finansuoti pakanka Strategijoje numatytų lėšų.
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui pateikti bei atitinkantys administracinės atitikties ir naudos ir
kokybės vertinimų reikalavimus projektiniai pasiūlymai, kurių įgyvendinimui lėšų nepakanka, įtraukiami
į rezervinį Strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą, sudaromą surinktų balų mažėjimo tvarka.
Projektiniai pasiūlymai, atitinkantys bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų, patenka į nefinansuotinų
projektinių pasiūlymų sąrašą:
41.1.
pareiškėjas yra likviduojamas;
41.2.
projektinio pasiūlymo vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas projektiniame
pasiūlyme arba jo prieduose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
41.3.
pareiškėjas per paskutinius 2 mėnesius prieš projektinio pasiūlymo pateikimą buvo
skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondui;
41.4.
projektinis pasiūlymas neatitiko administracinės atitikties reikalavimų ir per duotą
laiką nebuvo pateikti papildomi reikalingi dokumentai;
41.5.
projektinis pasiūlymas naudos ir kokybės vertinimo metu surinko mažiau nei 60
balų.
Tuo atveju, jei to paties tikslo vienam iš veiksmų įgyvendinti pateikiam keli projektiniai pasiūlymai, o
kitam veiksmui projektinių pasiūlymų nepateikta, į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą
nepatekusių projektinių pasiūlymų teikėjams gali būti rekomenduojama teikti projektinį pasiūlymą kitam
to paties tikslo veiksmui įgyvendinti. Tuomet kartu su rekomendacija nurodomas ir protingas papildomo
projektinio pasiūlymo pateikimo terminas, nustatomas atsižvelgiant į finansuotinų bei rezervinių sąrašų
pateikimo VRM terminą.
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43. Visagino m. VVG per 10 darbo dienų po siūlomų finansuoti bei rezervinių projektinių pasiūlymų sąrašo
patvirtinimo Visagino m. VVG valdybos sprendimu raštu informuoja projektinių pasiūlymų teikėjus apie
visus priimtus sprendimus, susijusius su jų pateiktu projektiniu pasiūlymu, nurodydama sprendimų
priėmimo motyvus. Ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 2 d. bent vienas siūlomų finansuoti vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo projektinių pasiūlymų sąrašas VRM reikalaujama forma kartu su vietos plėtros
projektiniais pasiūlymais dėl vietos plėtros projektų įgyvendinimo pateikiamas VRM.
VII.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMAS

44. Visagino m. VVG Strategijos įgyvendinimo metu viešina jos įgyvendinimo eigą ir rezultatus
www.visaginas.lt interneto svetainėje, taip pat užtikrina nuolatinį pateikiamos informacijos atnaujinimą.
45. Interneto svetainėje skelbiama: Strategija ir jos pakeitimai; kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir su
kvietimais susiję dokumentai; projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatai, siūlomų finansuoti bei
rezervinių, nefinansuojamų projektinių pasiūlymų sąrašai; informacija apie įgyvendinamus ar baigtus
įgyvendinti vietos plėtros projektus; informacija apie Visagino m. VVG visuotinius narių susirinkimus,
susijusius su Strategijos įgyvendinimu; informacija apie Visagino m. VVG kolegialaus valdymo organo,
priimančio sprendimus dėl Strategijos įgyvendinimo, posėdžius; informacija apie planuojamus ir
įvykusius renginius, kita su Strategijos įgyvendinimu susijusi, informacija.
46. Visagino m. VVG ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus pristato Visagino m. VVG veiklos
teritorijos gyventojams metinę ataskaitą (toliau – metinė ataskaita) ir vieną kartą apie strategijos
įgyvendinimo eigą publikuoja informaciją Visagino miesto savaitraštyje. Televizijos reportažai
transliuojami vieno iš Visagino m. VVG narių – TTS.lt interneto puslapyje.
47. Už tinkamą bei savalaikį Strategijos viešinimą atsakingas viešųjų ryšių specialistas, samdomas pagal
darbo sutartį konkretiems viešinimo veiksmams atlikti.
VIII.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

48. Strategijos įgyvendinimo stebėsenai vykdyti suformuojama 3 asmenų Strategijos įgyvendinimo
stebėsenos komisija (toliau – Komisija).
49. Komisijos funkcijos:
49.1.
stebi ir vertina Strategijos įgyvendinimo eigą ir informuoja Visagino m. VVG
valdybą apie Strategijos įgyvendinimą bei nukrypimus nuo plano;
49.2.
teikia siūlymus Strategijos įgyvendinimui tobulinti;
49.3.
kaupia bei vertina projektų vykdytojų ataskaitas,
49.4.
peržiūri parengtas Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimo projektų ataskaitas
49.5.
renka, kaupia bei analizuoja kitą informaciją, susijusią su Strategijos įgyvendinimu;
49.6.
rengia stebėsenos ataskaitas;
49.7.
registruoja, tikrina ir apskaičiuoja pasiektas stebėsenos rodiklio reikšmes;
49.8.
tikrina projektų įgyvendinimą bei viešinimą įgyvendinimo vietoje;
49.9.
rengia Strategijos įgyvendinimo metines ir galutinę ataskaitas, teikia jas Visagino m.
VVG visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.
50. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos komisiją sudaro Komisijos vadovas, duomenų analitikas bei
Komisijos vadybininkas.
51. Komisijos vadovas užtikrina sklandų bei savalaikį Komisijos darbą bei prižiūri, kad įgyvendinant
Strategiją būtų laikomasi Tvarkos Priede Nr. 1 numatyto grafiko. Kiekvieno mėnesio pabaigoje Visagino
m. VVG pirmininkui Komisijos vadovas teikia laisvos formos išvadą apie veiklų atitikimą grafikui bei
pagal poreikį teikia pasiūlymus Strategijos įgyvendinimui tobulinti.
52. Komisijos vadybininkas renka bei kaupia visą su Strategijos įgyvendinimu susijusią informaciją, tikrina
projektų vykdytojų teikiamas projektų ataskaitas, projektų dalyvių atitikimą tikslinei grupei liudijančius
dokumentus bei tvirtina Visagino m. VVG valdybai pateikiamus metinėse bei gautinėje ataskaitoje
nurodomus Strategijos įgyvendinimo duomenis ir rodiklius.
53. Komisijos duomenų analitikas apibendrina iš projektų vykdytojų surinktą ir strategijos įgyvendinimo
pažangą įrodančią informaciją, apskaičiuoja bei registruoja bendrus Strategijos įgyvendinimo rezultato ir
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produkto pasiekimo rodiklius, tikrina projektų vykdymą jų vykdymo vietose bei rengia ir suderinęs su
Komisijos vadybininku duomenų tikrumą teikia Visagino m. VVG valdybai metines bei galutinę
Strategijos įgyvendinimo ataskaitą (ataskaitos forma pateikiama Priede Nr. 7).
54. Bendras Komisijos stebimu rodiklių bei kriterijų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 10.
IX. METINIŲ IR GALUTINĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS RENGIMAS
55. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis, Vidaus reikalų ministerijai nustatytu
periodiškumu ir apimtimi teikiamos Strategijos įgyvendinimo ataskaitos už laikotarpius nuo 2016 m. iki
2021 m – iš viso parengiamos ir pateikiamos 6 metinės Strategijos įgyvendinimo ataskaitos, o
laikotarpiui pasibaigus teikiama bendra galutinė nustatytos formos Strategijos įgyvendinimo ataskaita.
56. Metinė ataskaita rengiama vieną kartą per metus už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip iki
einamųjų metų vasario 28 dienos. Už tinkamą metinės ataskaitos įforminimą, savalaikį pateikimą bei
duomenų tikrumą atsako Strategijos įgyvendinimo Komisijos duomenų analitikas, kuriam duomenis
teikia Komisijos vadybininkas. Parengta metinė ar galutinė ataskaita Komisijos duomenų analitiko
teikiama Visagino m. VVG valdybos įvertinimui, o valdybai pritarus - ataskaita teikiama tvirtinti
Visagino m. VVG visuotiniam narių susirinkimui.
57. Tuo atveju, jei Visagino m. VVG valdyba pateikia esminių pastabų ataskaitai, metinė/ galutinė ataskaita
gali būti grąžinama Komisijos duomenų analitikui papildyti ar pakoreguoti. Tokiu atveju duomenų
analitikas per protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki Visuotinio narių susirinkimo pakoreguoja bei
suderina su Visagino m. VVG valdyba pakoreguotą metinę ataskaitą.
58. Metinę ataskaitą balsų dauguma tvirtina visuotinis Visagino m. VVG narių susirinkimas, kviečiamas ne
vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos.
59. Parengta metinė Strategijos įgyvendinimo ataskaita ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d.
teikiama VRM. Galutinės ataskaitos kopija ir jos patvirtinimą įrodančio dokumento kopija VRM
teikiama per 2 mėnesius nuo Strategijos įgyvendinimo pabaigos.
X. STRATEGIJOS KEITIMAS
60. Visagino m. VVG gali inicijuoti Strategijos keitimą. Visagino m. VVG gali keisti Strategiją, kai:
60.1.
būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų
įgyvendinimą, pakeitimų;
60.2.
būtina keisti lėšų paskirstymą tarp Strategijos uždavinių ir veiksmo sričių;
60.3.
būtina keisti didžiausią galimą paramos sumą vienam Strategijos veiksmui
įgyvendinti pagal skirtingus Strategijos uždavinius;
60.4.
būtina patikslinti Strategijos veiksmus, norint pasiekti Strategijos rodiklius.
61. Prieš tvirtinant Strategijos pakeitimą:
61.1.
turi būti įvykę viešieji Strategijos projekto pristatymai ir konsultuotasi su Visagino
m. VVG v teritorijos gyventojais bent dviem iš išvardytų būdų: per viešus gyventojų
susirinkimus; televizijos laidas, informacinių straipsnių spausdinimą spaudoje, kartu
kviečiant teikti pasiūlymus; atsiklausus gyventojų nuomonės Visagino m. VVG nare
esančios savivaldybės ir kitų Visagino m. VVG narių (juridinių asmenų) interneto
svetainėse; atlikus reprezentatyvią gyventojų apklausą; be minėtų būdų gali būti ir
papildomų Strategijos projekto pristatymo ir konsultavimosi būdų;
61.2.
vietos plėtros strategijos projektas turi būti pristatytas Utenos regiono plėtros tarybai
ir gauta regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtinta išvada, kad vietos plėtros strategijos
projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius;
61.3.
Strategijos keitimo projektui turi būti pritarusi Visagino m. savivaldybės taryba.
62. Vietos plėtros strategijos keitimas turi būti raštu suderintas su VRM bei įvykdyti visi Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.
1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimai.
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo 1 priedas
Lentelė Nr. 4. Vietos strategijos įgyvendinimo planas
El.Nr.

Plėtros strategijos įgyvendinimas
I

1

1.1.

1.2.
2

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
3
4

5

6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8

Parengiamasis etapas
Visagino miesto plėtros projektinių
pasiūlymų atrankos kriterijų ir vidaus
tvarkos aprašo nustatymas
Strategijos įgyvendinimą
administruojančių asmenų atranka ir
įdarbinimas
Vietos projektų inicijavimas ir
vertinimas
Kvietimų teikti vietos projektų
paraiškas skelbimas po atrankos
kriterijų ir vidaus tvarkos aprašymo
nustatymo
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų
mokymas
Vietos projektų vertinimas, projektų
atranka bei paramos sumos
nustatymas, prioriteto suteikimas
projektams
Visagino miesto plėtros projektų
sarašų (siūlomų finansuoti projektų ir
rezervinių) sudarymas bei keitimas
Strategijos įgyvendinimo stebėsena
Strategijos įgyvendinimo keitimas
(galimybė)
Visagino miesto VVG darbuotojų,
valdymo organų atstovų kompetencijų
stiprinimas
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
metinės ir galutinės ataskaitų
rengimas ir pateikimas VRM
Strategijos įgyvendinimo viešinimas
Metinės ataskaitos pristatymas
gyventojams
Informacijos skelbimas interneto
puslapyje www.visaginas.lt
Informacijos skelbimas laikraštyje "V
každyi dom"
Plakatai su projekto santrauka
Strategijos įgyvendinimo
administravimas

II

2016 m.
III
IV

I

II

2017 m.
III
IV

I

II

2018 m.
III
IV

I

II

2019 m.
III
IV

I

II

2020 m.
III
IV

I

II

2021 m.
III
IV

Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
2 priedas

VISAGINO MIESTO VVG
________________________________________________________________________
(Miesto VVG adresas)
KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Vietos
plėtros
strategijos
pavadinimas
Vietos plėtros strategijos teritorija
Vietos plėtros strategijos tikslas
Vietos
plėtros
strategijos
uždavinys, veiksmas (-ai)
Vietos
plėtros
strategijos
planuojami
rezultatai
(tikslo,
uždavinio, veiksmo)
Kvietimui numatytas finansavimas
Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma
Tinkami vietos plėtros projektinių
pasiūlymų teikėjai
Reikalavimai projektams (tikslinės
grupės,
būtinas
prisidėjimas
lėšomis, projekto trukmė ir kt.),
remiamos veiklos, tinkamoms
finansuoti išlaidos
Vietos
plėtros
projektinių
pasiūlymų pateikimo terminas
Vietos
plėtros
projektinių
pasiūlymų pateikimo būdas
Susiję dokumentai
Pateikiama nuoroda į vietos plėtros projektinių pasiūlymų
vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą.
Kontaktai
Papildoma informacija

Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
3 priedas
__________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)
BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
_____________ Nr. ___________
(data)
1. Preliminarus
bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros projekto (toliau
– projektas) pavadinimas

Rekomenduojama projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų,
nusakantį projekto idėją, nevartojant įstaigų ar organizacijų pavadinimų.
(Galimas simbolių skaičius – 150)

2. Pareiškėjo duomenys
2.1. Pareiškėjo
rekvizitai

Pavadinimas
Juridinio asmens kodas

2.2. Pareiškėjo
kontaktiniai
duomenys

Adresas
Telefonas
Faksas
El. p. adresas

2.3. Projekto
vadovas /
atsakingas asmuo

Vardas ir pavardė
Pareigos
Telefonas
Faksas
El. p. adresas

2.4. Kontaktinis
asmuo

Vardas ir pavardė
Pareigos
Telefonas
Faksas
El. p. adresas

3. Duomenys apie projekto partnerį
Ar projektą numatoma įgyvendinti

 taip

su partneriu (-iais)?

 ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

Partnerio Nr., rekvizitai

Pavadinimas
Juridinio asmens
kodas

3.1. Partnerio indėlis projekte
(Nurodyti, kaip partneris dalyvaus įgyvendinant projektą ir naudosis jo rezultatais arba produktais,
pagrįsti projekto partnerio (-ių) pasirinkimą, nurodyti projekto partnerio (-ių) turimas žinias, patirtį ir
įgūdžius, susijusius su projekte numatomų veiklų atlikimu, sugebėjimu papildyti projektą reikalingais
ištekliais ir kt. priežastis. Nurodyti, ar partnerystė projekte yra ankstesnio bendradarbiavimo tarp
pareiškėjo ir partnerio(-ių) tęstinė dalis. Jei taip, aprašyti ankstesnį bendradarbiavimą.
3.2. Partnerio finansinis indėlis (jei numatoma)
Nurodyti, kokia forma ir kokia finansine išraiška partneris prisidės prie projekto veiklų vykdymo bei
rezultatų siekimo.
3.3. Partnerio dalyvavimas projekto veiklose
(Šioje dalyje pateikiamas detalus partnerio veiklų projekte aprašymas bei partnerio atsakomybė).
4. Projekto aprašymas (santrauka)
4.1. Trumpas projekto esmės aprašymas
(Nurodyti, kokia problema sprendžiama, kokios priežastys nulėmė projekto įgyvendinimą, nurodyti
projekto tikslą ir aprašyti, kaip jis susijęs su 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) tikslu. Trumpai aprašyti, kokios projekto veiklos bus
įgyvendinamos ir pagrįsti, kaip jos susijusios su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše
nurodytomis veiklomis. Trumpai aprašyti siekiamus projekto rezultatus, pateikti kitą svarbią
informaciją (galimas simbolių skaičius – 1000)
4.2. Projekto atitiktis Veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa) nuostatoms
(Trumpai aprašyti, kaip projektas prisidės siekiant Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“
8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ rezultatų)
4.3. Projekto atitiktis vietos plėtros strategijai
(Nurodyti vietos plėtros strategiją, vietos plėtros strategijos teritoriją, tikslą, uždavinį ir veiksmą (-us),
kuriems įgyvendinti skirtas projektas ir pagrįsti, kaip projektas atitinka nurodytus aspektus. Taip pat
nurodyti, prie kokių, vietos plėtros strategijoje numatytų, rezultatų ir produktų rodiklių pasiekimo
prisidės projektas.)
4.4. Projekto tikslinė grupė
(Nurodyti, kokiai tikslinei grupei bus skirti projekto veiksmai, kaip bus atrenkami tikslinės grupės
atstovai bei užtikrinamas skaidrus ir patikimas siekiamų projekto rezultatų pasiekiamumas (pvz., jei
projekto tikslai numato darbingų asmenų, dalyvavusių projektinėse veiklose socialinės atskirties
mažinimą praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose, kaip ir kokiais dokumentais bus
įrodoma tikslo pasiektumas). Nurodoma, kiek tikslinės grupės asmenų planuojama įtraukti į projekto
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veiklas. Atskirai nurodomos veiklos, kurių tikslinė grupė – neįgalūs asmenys: tokiu atveju nurodomas
planuojamų įtraukti neįgaliųjų skaičius, jų dalyvavimas projekto veiklose ir pan. (galimas simbolių
skaičius – 600).
4.5. Savanorių pasitelkimas projekto veikloms vykdyti
(Nurodyti, kiek planuojama pasitelkti savanorių bei kokias savanoriškos veiklos išlaidas ketinama
kompensuoti projekto lėšomis, o tuo atveju, jei taikoma - kaip bus užtikrinamas siektinas rodiklis savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose) (galimas simbolių
skaičius – 600).
5. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os), fiziniai rodikliai
Projekto tikslas:
(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)
Projekto
uždaviniai

Planuojamos
projekto
veiklos
pavadinimas
Detalizuojamas Nurodomos projekto
projekto tikslas veiklos.
Kiekviena
per aprašomus veikla
nurodoma
uždavinius.
atskiroje eilutėje.
Kiekvienas
uždavinys
Galimas
simbolių
nurodomas
skaičius
–
400.
atskiroje
Nurodyti privaloma.
eilutėje.
Tikslui pasiekti Prie vieno projekto
negali
būti uždavinio
galima
numatomi
nurodyti ir kelias
daugiau kaip planuojamas projekto
trys uždaviniai. veiklas,
bet
ne
Galimas
daugiau kaip penkias.
simbolių
skaičius – 450.
Nurodyti
privaloma.
1.
2.
...

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai
rodikliai

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją
pagrindžiant ir nurodant atitiktį bent vienai
strategijos veiklai, nurodytai Priemonės, pagal
kurią
teikiamas
projektas,
projektų
finansavimo sąlygų apraše. Galimas simbolių
skaičius – 10 000.

Nurodomi
fizinių
rodiklių
pavadinimai,
siektinos
reikšmės ir
mato
vienetai.
Vienai
veiklai
nurodomas
vienas
rodiklis.
Galimas
simbolių
skaičius
–
220.

6. Stebėsenos rodikliai
Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.
Produkto rodikliai
Priemonės projektų finansavimo Nurodomas rodiklio matavimo
sąlygų apraše nurodyti stebėsenos vienetas, pvz.: dalyvių, projektų
produkto rodikliai, prie kurių būtų skaičius ir pan.
prisidedama įgyvendinant projektą.
Rezultato rodikliai
Priemonės projektų finansavimo Nurodomas rodiklio matavimo
sąlygų apraše nurodyti stebėsenos vienetas, pvz., procentas (proc.).
rezultato rodikliai, prie kurių būtų
prisidedama įgyvendinant projektą.

Planuojama rodiklio reikšmė
Nurodoma vykdant projektą
numatomo pasiekti rodiklio
reikšmė.
Nurodoma vykdant projektą
numatomo pasiekti rodiklio
reikšmė.
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Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus simbolių skaičius – 1000.
7. Preliminarus projekto biudžetas
Išlaidų
kategorijos
Nr.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Planuojama
projekto išlaidų
suma, Eur

Išlaidų kategorijos
pavadinimas

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas
projekto veikloms, nurodytoms 5
punkte (pagal Priemonės PFSA)

Žemė
Nekilnojamasis turtas
Statyba, rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai
Įranga, įrenginiai ir kt.
turtas
Projekto vykdymas
Informavimas apie
projektą
Netiesioginės išlaidos ir
kitos išlaidos pagal vienodo
dydžio normą

7.8. Iš viso:
8. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas
8.1. Prašomos skirti lėšos
8.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
8.2.1. Viešosios lėšos

8.2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

8.2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

8.2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

8.2.2. Privačios lėšos

Suma, Eur
Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.
Nurodyti privaloma.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir partneris bei
jos dalis procentais bendroje projekto sumoje.
8.2.1.1 + 8.2.1.2 + 8.2.1.3 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins
pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų
viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma. Jeigu netaikoma –
nurodyti „0“.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis
yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu
netaikoma – nurodyti „0“.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis
yra savivaldybės biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu
netaikoma – nurodyti „0“.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis
yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės
įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios
organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti
tik skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.
8.2.2.1 + 8.2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas
iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Kai taikoma, nurodyti
privaloma. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.
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8.2.2.1. Nuosavos lėšos

8.2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

8.3. Iš viso

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis
yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Jeigu netaikoma –
nurodyti „0“.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis
yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik
skaičių. Jeigu netaikoma – nurodyti „0“.
8.1 + 8.2 nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 8.1 ir 8.2
papunkčių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta
vietos plėtros projektinio pasiūlymo dalyje „Preliminarus
projekto biudžetas“. Nurodyti privaloma.

9. Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir projektinio pasiūlymo rengimas
Projektinio pasiūlymo finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas (metai, mėnuo, diena)
Preliminari projekto pradžios bei
pabaigos data ir įgyvendinimo
trukmė mėnesiais
Projekto veiklų įgyvendinimo planas
(grafikas)
10. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo priedai
Eil.
Nr.
1.

Priedo lapų
skaičius

Priedo pavadinimas
Pateikiami priedai, nurodyti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
Gairėse, ir (arba) kiti dokumentai, pagrindžiantys vietos plėtros
projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.

...
11. Pareiškėjo patvirtinimas
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
______________________________________________
________
_______________
(atsakingo asmens pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)
A. V.
_________________
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
4 priedas

VISAGINO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
_________________________________________________________
(komisijos nario vardas ir pavardė)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS NARIO
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20_____ m. __________________ d.
Vilnius
Aš pareiškiu, kad vertindamas Visagino miesto vietos plėtros strategijoje numatytiems
veiksmams įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus,
1. Pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti
konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vertinant Visagino miesto vietos plėtros
strategijoje numatytiems veiksmams įgyvendinti skirtus projektinius pasiūlymus;
1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu
būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.
2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
2.1. projektinių pasiūlymų duomenys ir turinys;
2.2. projektinių pasiūlymų vertinimo išvados;
2.3. projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatų duomenys;
2.4. kita informacija, susijusi su projektinių pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu
ir palyginimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams.
3. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą projektą, jei paaiškės, kad aš esu
projektinį pasiūlymą pateikusios organizacijos narys (-ė); dalyvauju projektinį pasiūlymą
pateikusios organizacijos valdymo organų veikloje; esu įtrauktas (-a) į projektinio pasiūlymo, kuris
yra vertinimo stadijoje, vykdymo procesą; galiu nesuderinti viešųjų ir privačių interesų ir galiu būti
šališkas (-a).
4. Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta
tvarka ir turėsiu atlyginti Visagino miesto vietos veiklos grupei padarytus nuostolius.

_______________________
(parašas)

_________________________________
(vardas ir pavardė)

Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
5 priedas
VISAGINO MIESTO VVG
BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO FORMA

Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo pavadinimas:
Pareiškėjo pavadinimas:
Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo vertintojas:
Vertinimo atlikimo data:
Pakartotinio
vertinimo
atlikimo data:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Neatitinka

Atitinka

Neatitinka

Atitinka

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis vietos plėtros projektinių pasiūlymų administracinės
atitikties kriterijams:
Eil.
Kriterijai
Vertinimas Vertinimas
Nr.
(patikslinus)

vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai
nustatytu terminu
vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai
nustatytu būdu
vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas pagal Vidaus tvarkos 3
priede pateiktą formą
vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka kvietime atrankai
nustatytus reikalavimus:
4.1. neviršijama nustatyta didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma
4.2. tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas
4.3. tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo partneris(-iai)
4.4. suplanuotos remiamos veiklos bei tinkamos finansuoti išlaidos
4.5. vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimu siekiama
gyventojų užimtumo Visagino miesto teritorijoje skatinimo
vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie 8.6.1-ESFA-V-911
priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau –
Priemonė) uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir
didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo ir
siekiamo rezultato
vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Visagino m. vietos
plėtros strategijos 2016-2022 m. tikslo, uždavinio (-ių) ir veiksmo (-ų)
įgyvendinimo
vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Visagino m. vietos
plėtros strategijos 2016-2022 m. numatytų rezultato ir produktų
rodiklio(-ių) pasiekimo
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8.
9.

vietos plėtros projektinis pasiūlyme numatytas kvietime atrankai
nustatytas prisidėjimas
kartu su vietos plėtros projektinis pasiūlymu pateikti kvietime atrankai
nustatyti dokumentai (priedai):
9.1. Pareiškėjo ir kiekvieno projekto partnerio registrų centro išrašas,
išduotas ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki pasiūlymo
pateikimo datos
9.2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jei projektą planuojama
įgyvendinti kartu su partneriu
9.3. administracinio personalo, dalyvaujančio įgyvendinant projektą,
gyvenimo aprašymai (CV), patvirtinantys administruojančio
personalo kompetenciją.
9.4. pareiškėjo (netaikoma biudžetinėms įstaigoms) atsiskaitymo su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais
pažyma, išduota apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, arba
valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis. Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius
administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas,
pridėti dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių
atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau
kaip prieš 2 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo.
9.5. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pasirašo
įgaliotas asmuo)
9.6. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) kompetentingo organo
įsipareigojimas, sprendimas ar protokolo išrašas, patvirtintas
pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, prisidėti prie projekto
nuosavomis lėšomis, skirtomis tinkamoms ir netinkamoms
projekto išlaidoms apmokėti, (nurodant lėšų dydį, nuosavų lėšų
dalį (proc.), skirtą tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti, nuo
visų projekto lėšų sumos ir lėšų šaltinį) ir kiti finansavimo
šaltinius pagrindžiantys dokumentai.
9.7. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija, jei projekto vykdytojas
ar partneris yra nevyriausybinė organizacija.

Vertinimo išvada (pasirinkti):
vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus, gali būti
atliekamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimas.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka šių administracinės atitikties vertinimo kriterijų (nurodyti):
 ...
 ....
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas negali būti vertinamas dėl atitikties naudos ir kokybės kriterijams.

Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo vertintojas

(vardas, pavardė, parašas)

_________________________________
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
6 priedas
VISAGINO MIESTO VVG
BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO
NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO FORMA
Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo pavadinimas:
Pareiškėjo pavadinimas:
Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo vertintojas:
Vertinimo atlikimo data:
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis naudos ir kokybės kriterijams:
Eil.
Kriterijus
Nr.
1.
Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema,
nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vertinimas balais

(nepagrįsta – 0;
iš dalies pagrįsta –5
pagrįsta - 10)
Pasirinktas tikslas (-ai) rodo planuojamą pasiekti rezultatą ir uždavinys (- (neatitinka – 0;
ai), užtikrinantis nustatyto tikslo (-ų) pasiekimą Visagino m. vietos plėtros iš dalies atitinka –5
strategijos 2016-2022 m. veiksmui (-ams) įgyvendinti per vietos plėtros atitinka -10)
projektinio pasiūlymo įgyvendinimo terminą
Pasirinktos veiklos (-a) užtikrina miesto Visagino m. vietos plėtros (neužtikrina – 0;
strategijos 2016-2022 m. veiksmo (-ų) įgyvendinimą
iš dalies užtikrina - 10
užtikrina - 20)
Kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės (neprisideda – 0;
yra realios, prisidedama prie Visagino m. vietos plėtros strategijoje 2016- iš dalies prisideda -5
2022 m. numatytų rodiklių pasiekimo
prisideda - 10)
Pasiūlymo pareiškėjas ir partneris turi reikalingų kompetencijų bei (nepagrįsta – 0;
kvalifikuotų darbuotojų numatytiems veiksmams atlikti
iš dalies pagrįsta –5
pagrįsta - 10)
Galutiniai naudos gavėjai yra Visagino m. vietos plėtros strategijoje 20162022 m. dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir
gyventojų, kuriems taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ ir
Priemonės PFSA nurodytos tikslinės grupės (skiriama iki 10 balų):
6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius daugiau kaip 10
skiriama 10 balų
6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10
skiriama 9 balai
6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 8
skiriama 8 balai
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos (nepagrįsta – 0;
yra pagrįstos (naudos atitiktis sąnaudoms, kurių reikia planuojamiems iš dalies pagrįsta –5
rezultatams pasiekti)
pagrįsta - 10 )
Numatytas didesnis nei 8 procentų prisidėjimas
8.1. suplanuotas indėlis 10 proc. ir daugiau
skiriama 10 balų
8.2. Suplanuotas indėlis 9 proc.
skiriama 8 balai
8.3. suplanuotas indėlis ne mažiau kaip 8 proc.
skiriama 0 balai
Pasiūlymą numatoma įgyvendinti su partneriu (-ais), kuris yra skiriama 10 balų
nevyriausybinė organizacija, kurios savininkas arba dalininkas daugiau nei
50 % nėra valstybės ar savivaldybės institucija: skiriama 10 balų;
Viso: (nurodoma skirtų balų
suma)
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Vietos plėtros projektinio pasiūlymo biudžeto vertinimas:
Veiksmo nr., kuriam
Prašoma
Siūloma
siūloma mažinti arba
suma
suma
neskirti finansavimo

Siūlymo pagrindimas

Mažinama suma:
Siūloma skirti suma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui:
Prašoma suma:
Mažinama suma:
Siūloma suma:
Vertinimo išvada (pasirinkti):
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka naudos ir kokybės vertinimo kriterijus.
Siūloma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui skirti finansavimą.
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka (iš dalies neatitinka) šių naudos ir kokybės vertinimo
kriterijų (nurodyti):
 ...
 ....
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo siūloma nefinansuoti, kadangi naudos ir kokybės vertinimo metu jis
įvertintas mažiau kaip (nurodyti balų skaičių) balų.
Vietos plėtros projektinio
pasiūlymo vertintojas

(vardas, pavardė, parašas)

_________________________________
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
7 priedas
VISAGINO MIESTO VVG
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA
(Pasirinktą ataskaitos tipą pabraukti)
|_|_|_|_| |_|_| |_|_| Nr. |_|_|_|
(data)
___________________
(sudarymo vieta)
1. Ataskaita pateikiama už |_|_|_|_| metus
2. Informacija apie projektą
Miesto VVG

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Vietos plėtros strategijos pavadinimas
Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
plėtros strategija numeris
Miesto VVG adresas
Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė)
Pašto indeksas
Tel., faksas

Vietos plėtros strategijos vadovas
arba administracijos vadovas

Atsiskaitymo laikotarpis
Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo laikotarpis
Paskirta paramos suma
administravimo išlaidoms
Paskirta paramos suma vietos plėtros
projektų įgyvendinimo išlaidoms
Bendra paskirta paramos suma
Bendra paramos suma, kuriai pateikti
mokėjimo prašymai
Bendra gauta paramos suma

El. paštas
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas, faksas
El. paštas
nuo |_|_|_|_| |_|_| |_|_| iki |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
nuo |_|_|_|_| |_|_| |_|_| iki |_|_|_|_| |_|_| |_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur
|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur
|_|_|_|_|_|_|_| Eur
|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur
|_|_|_|_|_|_|_|_| Eur
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3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros
strategija buvo keista)
Nr.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminai
Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų
pasiskirstymas
Planuoti vietos plėtros strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai
Mokėjimo prašymų terminai
Banko sąskaita
Vietos plėtros strategijos vykdytojo rekvizitai
Keitimo data
|_|_|_|_| |_|_| |_|_|
Keitimo priežastis (-ys) ir Keitimas Ministerijos iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)
tikslas
Kita (nurodyti)
Keitimo įtaka/pasekmės Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminams.
Keitimo objektas

(detaliai nurodomos
Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų
keitimo pasekmės vietos pasiskirstymui:
plėtros strategijos
įgyvendinimui, ypač
a) tarp vietos plėtros strategijos prioritetų;
keitimo objektui)
b) tarp vietos plėtros strategijos priemonių;
c) tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų.
Planuotiems vietos plėtros strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams
pasiekimams.
Mokėjimo prašymų terminams.
Kita (nurodyti).
1.
...
4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais
pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)*
Eil.
Nr.
1.
2.
...

Rodikliai, numatyti
Matavimo vnt.
vietos plėtros strategijoje

Pasiekimo rezultatai

Komentarai

5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą
Eil.
Nr.

Veiksmo,
numatyto
vietos plėtros
strategijoje,
pavadinimas

Veiksmo,
numatyto vietos
plėtros
strategijoje,
įgyvendinimui
suplanuota

Vietos plėtros
projekto,
suplanuoto
veiksmui
įgyvendinti
ir
įtraukto
į

Vietos plėtros
projektų,
suplanuotų
veiksmui
įgyvendinti ir
įtrauktų
į

Vietos plėtros
projekto,
suplanuoto
veiksmui
įgyvendinti ir
įtraukto
į

Vietos
plėtros
projektų,
suplanuotų
veiksmui
įgyvendinti
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siūlomų
finansuoti
vietos
plėtros
projektų sąrašą,
pavadinimas

suma, Eur

siūlomų
finansuoti
vietos plėtros
projektų
sąrašą, suma,
Eur

rezervinį
vietos plėtros
projektų
sąrašą,
pavadinimas

ir įtrauktų į
rezervinį
vietos
plėtros
projektų
sąrašą,
suma, Eur

1.
2.

* Jei pildoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita, duomenys pateikiami nuo vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą.
6. Ar vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos priežiūrai miesto VVG turi konsultantą?
Taip

Ne

Jeigu taip, užpildyti
Konsultantas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(vardas, pavardė)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Konsultavimo įmonė

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7. Ataskaitos priedai
Priedas

Teikiamas/neteikiamas

1.
2.
...

8. Papildoma informacija
Šioje skiltyje miesto VVG gali įrašyti visa reikiamą papildomą informaciją (pvz. pateikia priežastis dėl
veiksmams nesuplanuotų vietos plėtros projektų ar vietos plėtros projektų neįtrauktų į sąrašus, baigtus
įgyvendinti veiksmus, iš dalies baigtus ir pan.).
______________________________________
(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_________________
(parašas)

________________________
(vardas ir pavardė)
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
8 priedas
VISAGINO MIESTO VVG
____________________________________________________________________________________________________
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)

Projekto tikslas

Projekto uždaviniai

3

4

5

6

7

Projektui
numatomas
Kiti projekto finansavimo
skirti
šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės projekto lėšos
Lietuvo Pareiškėjo ir partnerio (-ių)
s
lėšos
Iš viso
ES Respubl Lietuvo Savivald Kitos
struktūr ikos
s
ybės viešos
inių valstybė Respubl biudžeto ios
Priva
fondų
s
ikos
lėšos lėšos
čios
lėšos biudžet valstybė
lėšos
o lėšos
s
biudžet
o lėšos
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

9

n
a
n
s
u
o

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo
t
įgyvendinančiajai institucijai terminas i
n
k
Numatoma projekto
a
pradžia ir
m
planuojama trukmė
ų
Reikalavimai projektų parengtumui ir kita
reikalinga informacija
f
(jei taikoma)
i

Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros projekto (toliau –
projektas) preliminarus pavadinimas

2

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
reikšmės

Pareiškėjas (ir partneriai, jei tokie yra)

1

Projekto veiklos ir jų fiziniai
įgyvendinimo rodikliai

Eil. Nr.

P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
i

______________Nr. _________________
Nurodoma sąrašo patvirtinimo data ir numeris

p
r
o
j
e
k
t
o

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ
VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Nurodo Nurodo Nurodom Nurodo Nurod Nurodo Nurodomi Informa
Nurodoma Nurodom Nurodom
mas
mas
mas
omi
projekto
data (metai, a data
as
mos
cija
os
pildomo pareiškė projekto tikslas, projekt planuoja įgyvendinim užpildo 9–14 stulpeliuose nurodoma preliminari
mėnuo,
(metai, sąlygos,
s eilutės jo
o
o metu
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal diena), iki mėnuo), kurios turi
pavadini kurio
mos
ma
numeris pavadin mas
bus
uždavi vykdyti planuojami sumuoja finansavimo šaltinius.
kada
kada bus būti
numera imas
siekiam
niai,
įgyvendina
pradėtas įvykdytos
pasiekti
pagal
veiklos,
nt
cijos
pagal
a
kurie
nčiajai
įgyvendin
stebėsenos
bendruo
nurodan
šios
iki
didėjim projekti
įgyvendi prisidė
institucijai ti
rodikliai(pr
menių
eilutės
t
jos
o
nį
nant
s
turi būti
projektas paraiškos
odukto /
inicijuoto
9–14
pateikimo
tvarka. pasiūly
projektą siekian fizinį
pateikta
ir
rezultato) ir
s vietos
stulpeliu
įgyevndi
mą.
.
t
paraiška
laikotarpi dienos
jų reikšmės.
plėtros
ose
arba kito
projekt nimo
finansuoti s
atitinkam
nurodyt
o tikslo rodiklį.
projektą
(mėnesiai šiame
ą
as
Fiziniai
(formatu
s), kiek lauke
projektinį
sumas.
0000projektas nurodyto
įgyvendi
pasiūlym
0000).
bus
nimo
termino.
ą.
įgyvendin
rodikliai
Nurodom
amas
as sąlygos
gali būti
įgyvendini
žymimi
mo
įvairiai:
terminas.
vnt.,
Sąlygos
asm.,
numeruoj
proc., ir
amos.
pan.
Sumuoja
9–14 stulpeliuose nurodoma bendra stulpelyje
mos
esančiose eilutėse nurodytų sumų suma.
šios
eilutės
IŠ VISO: 9–14
stulpeliu
ose
nurodyt
os
sumos.
Vietos plėtros strategijai numatytas Nurodomas vietos plėtros strategijoje numatyta
ES struktūrinių fondų lėšų limitas: ES struktūrinių fondų lėšų suma.
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
9 priedas

VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016-2022 M. VEIKSMAMS
ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO GAIRĖS
PAREIŠKĖJAMS
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Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m.
įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašo
9 priedas
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15
1.16.
1.17.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas
Parengtas Visagino miesto plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų ir vidaus TAIP/ NE
tvarkos aprašo parengimas ir suderinimas su VRM
Parengtas Visagino miesto plėtros vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir TAIP/ NE
atrankos vidaus tvarkos aprašo patvirtinimas Visagino m. VVG valdybos sprendimu
Vykdyta strategijos įgyvendinimą administruojančių asmenų atranka ir įdarbinimas
TAIP/ NE.
Pasirašytos strategijos įgyvendinimą administruojančių asmenų darbo sutartys
TAIP/ NE
Parengta ir suderinta su VRM dokumentacija kvietimui teikti vietos projektinius TAIP/ NE
pasiūlymus
Atlikti mokymai potencialių projektų pareiškėjų/projektų vykdytojų
Unikalūs asm.
Paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus
TAIP/ NE
Visagino miesto VVG darbuotojų, valdymo organų atstovų dalyvavimas kompetencijų Skaičius
stiprinime
Atliktos administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimo procedūros
TAIP/ NE
Pateikta projektinių pasiūlymų atrankai
Skaičius
Siūlomų finansuoti projektų skaičius
Sk., proc.
Siūlomų finansuoti projektų finansinė vertė
Eur
Rezervinių projektų skaičius
Sk., proc.
Rezervinių projektų finansinė vertė
Eur
Atmesta vietos projektinių pasiūlymų
Sk., proc.
Sudaryti siūlomų finansuoti ir rezervinių Visagino miesto plėtros projektų sarašai
TAIP/ NE
Vykdomas strategijos įgyvendinimo viešinimas:
- Informacijos skelbimas interneto puslapyje www.visaginas.lt
TAIP/ NE
- Informacijos skelbimas laikraštyje "V každyi dom"
Kartai
- Parengta metinė ataskaita ir pristatyta gyventojams
TAIP/ NE
Organizuotas vietos projektų patikrinimas
kartai
Atliktas Visagino m. vietos plėtros strategijos efekto, rezultato ir produkto pasiekimų kartai
vertinimas
Efekto pasiekimo vertinimas (kiekvienam strategijos tikslui atskirai)
Proc.
Rezultato pasiekimo vertinimas:
- BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus Proc.
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis;
- Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo Proc.
ESF veiklose;
- Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis Proc.
sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF
veiklose), proc.
Produkto rezultatų pasiekimo vertinimas:
Sk., proc.
- BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar Sk., proc.
NVO, skaičius
Įgyvendinta projektų
Sk., proc.
Įgyvendintų projektų finansinė vertė
Eur
Parengta ir pateikta VRM strategijos įgyvendinimo metinės/galutinės ataskaitas
TAIP/ NE
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