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VERTINAMOS KVIETIMO NR. 1 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS 

 
Rugsėjo 29 d. baigėme vietos 

projektų paraiškų rinkimą pagal 

Kvietime Nr. 1 numatytas vietos 

plėtros strategijos „Kalvarijos 

VVG teritorijos vietos plėtros 

2016–2023 m. strategija“ 

priemones: „Kaimo gyventojų 

sutelktumo skatinimas“, „Pa- 

grindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir 

„Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“. Iš viso pateiktos 5 

pirminės vietos projektų 

paraiškos, prašoma paramos 

suma –  virš 130 tūkst. Eur. Pagal 

priemonę „Kaimo gyventojų 

sutelktumo skatinimas“ pateikta 

1 paraiška, kurią pateikė 

Jaunimo sporto klubas „Orija“, 

pagal   priemonę   „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ pateiktos 4 

paraiškos,  jas  pateikė  Aistiškių 

kaimo bendruomenė, Kalvarijos 

sav. Jungėnų pagrindinė mokykla, 

Kalvarijos savivaldybės admi- 

nistracija ir Sangrūdos kaimo 

bendruomenė. 

      

Jau baigtas pirminių vietos 

projektų paraiškų vertinimas. 

Vietos projektų pridėtinė vertė 

(kokybė) buvo vertinama balais. 

Didžiausia galima surinkti balų 

suma - 100 balų. Laikoma, kad 

vietos projektas pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą 

pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų, 

jei jam suteikiama ne mažiau kaip 

60 balų. Kadangi visos vietos 

projektų    paraiškos    surinko   60     

 

balų ir daugiau, visos ir buvo 

perduotos planuojamų   išlaidų    

tinkamumui vertinti. Atliekant 

planuojamų išlaidų tinkamumo 

vertinimą buvo nustatyta galima 

didžiausia paramos suma 

kiekvienam vietos projektui 

įgyvendinti.  

 

Užbaigus pirminių paraiškų 

vertinimą paaiškėjo, kad pagal 

priemonę „Kaimo gyventojų 

sutelktumo skatinimas“ pateiktas 

Jaunimo sporto klubo „Orija“ 

pateiktas vietos projektas surinko 

65 pridėtinės vertės (kokybės) balus 

(nustatyta paramos suma 4505,80 

Eur). Pagal priemonę „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ po 85 pridėtinės 

vertės    (kokybės)    balus    surinko  

 



Aistiškių  kaimo  bendruomenės  

pateiktas vietos projektas 

(nustatyta paramos suma 

31459,68 Eur) ir Sangrūdos 

kaimo bendruomenės pateiktas 

vietos projektas (nustatyta 

paramos suma 23915,04 Eur), 80 

pridėtinės vertės (kokybės) balų 

surinko Kalvarijos sav. Jungėnų 

pagrindinė mokyklos pateiktas 

vietos projektas (nustatyta 

paramos suma 31500,00 Eur), 60 

pridėtinės  vertės  (kokybės)  balų  

surinko Kalvarijos savivaldybės 

administracijos pateiktas vietos 

projektas (nustatyta paramos suma 

31500,00 Eur). Kvietime Nr. 1 

numatytų biudžeto lėšų užtenka 

Jaunimo sporto klubo „Orija“, 

Aistiškių kaimo bendruomenės, 

Sangrūdos kaimo bendruomenės ir 

Kalvarijos sav. Jungėnų 

pagrindinės mokyklos vietos 

projektams. Šie pareiškėjai 

pakviesti pateikti galutines projektų 

paraiškas. Kalvarijos savivaldybės  

administracijos projektas įtrauktas 

į rezervinių projektų sąrašą. Šiuo 

metu galutinės paraiškos jau yra 

pateiktos, vyksta jų vertinimas. 

Užbaigus galutinių paraiškų 

vertinimą visos vietos projektų 

paraiškos bus perduotos 

Nacionalinei mokėjimų agentūrai, 

kuri atliks kontrolinį vertinimą. 

Tikimės, kad kitų metų I ketvirtyje 

bus pasirašytos pirmosios vietos 

projektų vykdymo sutartys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:  
www.zum.lrv.lt 

www.nma.lt 

www.leaderlietuva.lt 

www.kaimotinklas.lt  

 

 

 

Naujienlaiškį parengė viešųjų ryšių specialistė Asta Ciparienė, tel. 8 612 71415, el.paštas astos6@yahoo.com 
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