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GAUTOS PIRMOSIOS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS 
 

Rugpjūčio 16 d. paskelbėme 

kvietimą Nr. 1 teikti paprastus 

kaimo vietovių vietos projektus 

pagal šias vietos plėtros 

strategijos „Kalvarijos VVG 

teritorijos vietos plėtros 2016–

2023 m. strategija“ priemones: 

„Kaimo gyventojų sutelktumo 

skatinimas“, „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ ir „Vietos 

projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“.  

Siekdami suaktyvinti 

bendruomenes, NVO, kitus 

potencialius pareiškėjus bei 

paskatinti juos teikti paraiškas, 

suorganizavome 4 informacinius 

renginius visose Kalvarijos 

seniūnijose. Susidomėję 

galimybėmis gauti finansavimą 

įvairiems bendruomenių 

renginiams        bei        šventėms,  

nedideliems investiciniams 

projektams, mokymų vykdymui, 

išklausė Kalvarijos VVG 

pirmininko Valdo Aleknavičiaus 

pristatymą, susipažino su 

pagrindiniais reikalavimais, 

keliamais vykdytojams, projektams, 

sužinojo atrankos kriterijus, pagal 

kuriuos bus vertinami projektai. 

 

 
 

Renginių metu taip pat atsakėme į 

dalyvių pateiktus klausimus, 

pakvietėme konsultuotis dėl 

paraiškų pildymo. 

 
 

 
 

Renginių metu buvo platinami 

informaciniai lankstukai, 

talpinantys trumpą, pačią 

svarbiausią su kvietimu susijusią 

informaciją.  



 
 

Rugsėjo 29 d. projektų paraiškų 

rinkimas buvo baigtas. 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 

administracija ir Sangrūdos kaimo  

bendruomenė.  
 

 
 

Šiuo metu atliekamas pirminių 

vietos projektų paraiškų pridėtinės 

vertės (kokybės) vertinimas. Vietos 

projektų pridėtinė vertė (kokybė) 

bus vertinama pagal patvirtintuose 

Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašuose       nurodytus       vietos  

 

 

projektų atrankos kriterijus ir 

pagal pareiškėjo pateiktą vietos 

projekto paraišką ir prie jos 

pridėtus dokumentus. Šio 

vertinimo metu paklausimai, susiję 

su pridėtinės vertės (kokybės) 

vertinimu, nesiunčiami, o 

vertinamų dokumentų taisymai 

neleidžiami.  

 

Vietos projektų pridėtinė vertė 

(kokybė) vertinama balais. 

Didžiausia galima surinkti balų 

suma yra 100 balų. Laikoma, kad 

vietos projektas pakankamai 

kokybiškas ir sukurs pakankamą 

pridėtinę vertę, siekiant VPS tikslų, 

jei jam suteikiama ne mažiau kaip 

60 balų. Vietos paraiškos, 

surinkusios ne mažiau kaip 60 

balų, bus perduotos planuojamų 

išlaidų tinkamumui vertinti. 

 

25 balai. 

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

www.nma.lt 

www.leaderlietuva.lt 

www.kaimotinklas.lt  
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