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1. Projektinių pasiūlymų vertinimo etapai:
1.1. projektinių pasiūlymų atitikties bendriesiems atrankos kriterijams vertinimas;
1.2. projektinių pasiūlymų vertinimas pagal prioritetinius atrankos kriterijus (Aprašo1 30.2 p.
numatytais atvejais).
Eil. Nr.

Atrankos kriterijaus pavadinimas
1.

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas
pateiktas kvietime atrankai nustatytu
terminu ir būdu.
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas
pateiktas pagal Aprašo 4 priede
pateiktą formą, užpildant visus šioje
formoje nurodytus laukus.
Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme
prašoma paramos lėšų suma neviršija
didžiausios galimos projektui skirti
paramos lėšų sumos.
Vietos plėtros projektiniame pasiūlyme
numatytas ne mažesnis nei kvietime
atrankai nustatytas prisidėjimas prie
projekto finansavimo.
Numatyti išlaidų finansavimo šaltiniai
yra aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

Vertinama pagal kvietime atrankai nustatytus reikalavimus

Vertinama, ar projektinis pasiūlymas pateiktas pagal patvirtintą formą

Vertinama, ar neviršijama didžiausia galima projektui skirti paramos
lėšų suma

Vertinama, ar numatytas ne mažesnis, nei kvietime nustatytas
prisidėjimas prie projekto finansavimo.
Vertinama pagal pateiktą informaciją apie išlaidų finansavimo
šaltinius/būdus (pareiškėjo ir partnerio (-ių) prisidėjimą)

Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos
vidaus tvarkos aprašas.

1.5.

Projekto pareiškėjas ir partneris (jei
toks yra) atitinka PFSA nustatytus
reikalavimus.

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos šios sąlygos:
1) Pareiškėjas:
- veiklą vykdo Skuodo miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
- (jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar miesto vietos veiklos
grupė) paraiškos teikimo dieną juridinių asmenų registre bus registruotas ne
trumpiau kaip 2 metus;
2) Kiekvienas partneris (jeigu pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu
su partneriu (-iais) veiklą vykdo Skuodo miesto vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
PFSA* – vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977
,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, patvirtintas projektų
finansavimo sąlygų aprašas
(žr. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr).
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Skuodo miesto teritorija.
Besiribojanti teritorija – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Skuodo miesto
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis,
nesutampanti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, arba
savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje įgyvendinama
Skuodo miesto vietos plėtros strategija, teritorija, arba žuvininkystės vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš dalies
sutampa) su Skuodo miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jei vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio
asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos,
panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame
nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas,
atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu / atstovybe esantis pareiškėjas
(partneris) vykdo veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jei
jis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis partneris vykdo veiklą
besiribojančioje teritorijoje, jei besiribojančioje teritorijoje esančiu adresu
yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas,
kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo
juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras
padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu, atstovybe esantis partneris vykdo veiklą
besiribojančioje teritorijoje, jei jis besiribojančioje teritorijoje vykdo faktinę
veiklą.

1.6.

Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu
požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku
įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jiems
keliamus reikalavimus.

Pareiškėjas ir partneris (-iai) pagal savo įstatus (nuostatus) gali užsiimti ta
veikla, kuriai pradėti ir (ar) vykdyti, ir (ar) plėtoti skirtas projektas.
Pagrįsta pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovo ir buhalterio darbo patirtis (CV
ar kita forma).

1.7.

Partnerystė vietos plėtros projektiniame
pasiūlyme yra pagrįsta ir teikia naudą.

Vertinama, ar pagrįstas partnerio įtraukimo į projektą būtinumas (taikoma,
kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

1.8.

Projektu siekiama šių Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos produkto
rodiklių.

Vertinama, ar pagrįsta, kaip prisidedama prie Priemonės įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių siekimo:
- Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius – ne mažiau kaip 1;
- BIVP2 projekto veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – ne
mažiau kaip 5 dalyviai.
- „Suteiktos konsultacijos“.

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927
priemonė „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

1.9.

Projektas turi atitikti Skuodo miesto
vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos
1 tikslą „Kurti patrauklią aplinką
smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti
gyventojų verslumo ir įsidarbinimo
gebėjimus“ ir 1.1 uždavinį „Gerinti
Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo
galimybes ir įsidarbinimui reikalingus
gebėjimus“.

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame
pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti, kad projekto
tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka Strategijos 1 tikslo, 1.1 uždavinio
nuostatas.

1.10.

Projekto atitiktis Veiksmų programos3,
patvirtintos Europos Komisijos 2014
m.
rugsėjo
8
d.
sprendimu
Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų
programa) nuostatoms.
Projektu siekiama aiškių ir realių
rezultatų.

Vertinamas pagrindimas, 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.

Visos projekto veiklos atitinka bent
vieną iš pagal PFSA galimų remti
veiklų.

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos
atitinka bent vieną iš PFSA4 10 punkte nurodytų veiklų.

1.11.

1.12.

2

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektas tenkina abi šias
sąlygas
- projekto uždaviniai, veiklos ir jų rezultatai (rodikliai) yra aiškūs,
įvykdomi;
- projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o
uždaviniai – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Galimos veiklos:
naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, t. y.:
– bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus
bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar
pameistrystės forma) (PFSA 10.2.1.1)
– ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat
neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar
pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su
mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo) (PFSA 10.2.1.2)
– ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas,
ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius
mokymo sutarties (PFSA 10.2.1.4)
– bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į
neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos
atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis
orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos) (PFSA 10.2.2)
– bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų, seminarų
organizavimas ir (ar) kita veikla siekiant pagerinti šių asmenų padėtį
darbo rinkoje) (PFSA 10.2.3)

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros.
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.
4
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-12-28 įsakymu Nr. 1V-977
(su vėlesniais pakeitimais).
3

1.13.

Projekto tikslinė grupė atitinka PFSA
reikalavimus.

Vertinama, ar projekto veiklų dalyviai atitinka PFSA nurodytą galimą
tikslinę grupę:
darbingi gyventojai, kurie yra:
- ekonomiškai neaktyvūs asmenys;
- bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio mokymo ir praktinių darbo
įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklų vykdymo atveju).
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Tikslinė grupė – asmenų grupė ar jos dalis, į kurią orientuota projekto veikla.
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės
atstovas (fizinis asmuo).
Gyventojai – Skuodo mieste gyvenantys fiziniai asmenys.
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą
turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų
amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.
Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis
sustabdytą bedarbio statusą.
Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje
registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis
asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:
- yra darbingas;
- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių
pagrindu;
- nesiverčia individualia veikla;
- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos
subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji
metai).

1.14.

Projekto biudžeto išlaidos yra būtinos
projektui įgyvendinti.

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame
pasiūlyme pateiktos informacijos apie projekto biudžetą ir išlaidas,
galima daryti išvadą, jog visos suplanuotos projekto išlaidos yra susiję su
projekto veiklų įgyvendinimu ir yra būtinos.

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų
atrankos kriterijus, prioritetinę eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

Kriterijaus pavadinimas

Maksimali
balų suma

2.1. Planuojamas projekto veiklų dalyvių skaičius:
projekto veiklų dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 10
projekto veiklų dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 12

Balų suma pagal
atskiras kriterijaus
reikšmes
10

20

projekto veiklų dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 14

15
20

2.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis įgyvendinant projektus:
kai patirtis yra iki 1 metų

10

kai patirtis yra nuo 1 iki 2 metų

20

kai patirtis yra 2 metai ir daugiau

15
20

2.3. Numatytas savanorių įtraukimas į projekto veiklų vykdymą:
į projekto veiklų vykdymą įtrauktas ne mažiau kaip 1 savanoris
į projekto veiklų vykdymą įtraukti ne mažiau kaip 2 savanoriai

20

10
15

į projekto veiklų vykdymą įtraukti ne mažiau kaip 3 savanoriai

20

2.4. Numatytas pabėgėlių įtraukimas į projekto tikslinę grupę:
į projekto tikslinę grupę įtrauktas ne mažiau kaip 1 pabėgėlis
į projekto tikslinę grupę įtraukti ne mažiau kaip 2 pabėgėliai
20
į projekto tikslinę grupę įtraukti ne mažiau kaip 3 pabėgėliai
Maksimali bendra balų suma:

10
15
20
80

