
PATVIRTINTA 

Prienų miesto vietos veiklos 

grupės valdybos sprendimu 

2017 m. gegužės mėn. 31 d. Nr. 02 

 

 

 

 

FINANSUOJAMA IŠ EUROPOS SOCIALINIO 

FONDO LĖŠŲ  

 
 

PRIENŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 

BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

ATRANKOS KRITERIJŲ IR VERTINIMO APRAŠAS 

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. 01 

Prienai  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos bendruomenės inicijuotos 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų ir vertinimo aprašas (toliau – aprašas) 

parengtas vadovaujantis vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 

1V-992 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės), atsižvelgiant į Prienų miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijos dalyse ,,Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai bei integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas“, 

,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“, „Vietos plėtros strategijos valdymo ir 

stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ aprašytą veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojų 

atrankos įgyvendinimo procedūrą. 

2. Apraše pateikiama vietos plėtros projektinių pasiūlymų, skirtų Prienų miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijai (toliau – vietos plėtros strategija) įgyvendinti, atrankos 

kriterijai ir jų vertinimo balai.  

 

II. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

IR JŲ VERTINIMO BALAI 

 

3. Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro: 

3.1. bendrieji administracinės atitikties kriterijai; 

3.2. naudos ir kokybės kriterijai: 

3.2.1. bendrieji naudos ir kokybės kriterijai; 

3.2.2. specialieji naudos ir kokybės kriterijai. 

4. Bendrieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos administracinės atitikties 

kriterijai ir jų vertinimo balai nustatyti aprašo 5 punkte, bendrieji naudos ir kokybės kriterijai bei jų 

vertinimo balai – aprašo 6 punkte, specialieji naudos ir kokybės kriterijai bei jų vertinimo balai – 

aprašo 7 punkte.  

5. Bendrieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų administracinės atitikties kriterijai: 

5.1. vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu terminu; 

5.2. vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu būdu; 
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5.3. vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas pagal nustatytą formą (aprašo 1 

priedas); 

5.4. vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka kvietime atrankai nustatytus 

reikalavimus:  

5.4.1. vietos plėtros projektinis pasiūlymas neviršija nustatytos didžiausios galimos projektui 

skirti finansavimo lėšų sumos; 

5.4.2. pareiškėjas yra tinkamas, jam nėra apribojimų gauti finansavimą; 

5.4.3. vietos plėtros projektinio pasiūlymo partneris (-iai) yra tinkamas (-i), jam (-iems) nėra 

apribojimų gauti finansavimą (jei aktualu); 

5.4.4. vietos plėtros projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

apraše (toliau – PFSA) nurodytų veiklų ir veiklų išlaidos tinkamos finansuoti;  

5.4.5. vietos plėtros projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi bei 

moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo); 

5.4.6. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti 

reikalingų lėšų panaudojimas (tinkamas kryžminis finansavimas, fiksuotos normos ir kt.); 

5.4.7. vietos plėtros projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka kvietime atrankai 

nustatytus reikalavimus. 

5.5. vietos plėtros projektas prisideda prie veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 

įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 konkretaus  uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir 

vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo ir rezultato bei produkto rodiklių pasiekimo; 

5.6. vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie vietos plėtros strategijos tikslo, 

bent vieno uždavinio ir veiksmo įgyvendinimo;  

5.7. vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie vietos plėtros strategijos  numatytų 

rezultato ir produktų rodiklio (-ių) pasiekimo; 

5.8. vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytas ne mažesnis nei kvietime atrankai 

nustatytas prisidėjimas; 

5.9. pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės 

bendruomenei; 

5.10. kartu su vietos plėtros projektiniu pasiūlymu pateikti kvietime atrankai nustatyti 

dokumentai: 

5.10.1. pareiškėjo ir partnerio (-ių), kai teikiama kartu su partneriu (-iais), deklaracija 

(Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti 

reikalingų procedūrų tvarkos aprašo 2 priedas); 

5.10.2. nevyriausybinių organizacijų deklaracija, kai projektinį pasiūlymą teikiantis 

pareiškėjas arba partneris (-iai) yra nevyriausybinė organizacija (Prienų miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų tvarkos aprašo 3 

priedas); 

5.10.3. pareiškėjo ir partnerio (-ių), kai teikiama kartu su partneriu (-iais), Valstybės 

įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinių kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; 

5.10.4. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas 

veiklas planuojama vykdyti tose patalpose, kopija; 

5.10.5. galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio 

asmens; 

5.10.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę 

veikti pareiškėjo vardu, originalas ar kopija; 

5.10.7. dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) lėšų projektui įgyvendinti skyrimą iš 

pareiškėjo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių, jeigu tokių yra; 



3 

 

5.10.8. ne mažiau kaip du prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba 

kiti dokumentai ir šaltiniai (pavyzdžiui, ne mažiau kaip dvi internetinių svetainių nuorodos su 

kainomis), pagrindžiantys numatytų išlaidų vertę (komerciniai pasiūlymai ir (ar) internetinės 

svetainės parenkamas (-i) pareiškėjo nuožiūra, siekiant nustatyti vidutinę galimų išlaidų vertę; 

pateikiama tais atvejais, kai netaikomi fiksuotieji įkainiai, nustatyti tyrimo ataskaitose); 

5.10.9. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (taikoma, kai vietos plėtros projektinis pasiūlymas 

teikiamas kartu su partneriu (-iais); 

5.10.10. pareiškėjo vadovo ir buhalterio (jeigu paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos 

paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio 

asmens) gyvenimo aprašymą (-us) (CV), pažyminčius, kad pareiškėjas turi projektų įgyvendinimo ir 

administravimo patirties; 

5.10.11. kiti, pareiškėjo nuomone, reikalingi pateikti dokumentai. 

6. Bendrieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijai: 

6.1. pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos 

priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą (skiriama iki 5 balų); 

6.2. pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir veikla (-os) užtikrina vietos plėtros 

strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą (skiriama iki 5 balų); 

6.3. kiekvienai veiklai nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra realios ir 

pasiekiamos (skiriama iki 5 balų); 

6.4. vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda 

atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti), susijusios su veiklomis 

(skiriama iki 5 balų); 

6.5. numatytas didesnis nei 7,5 procentų prisidėjimas (skiriama iki 10 balų): 

6.5.1. numatytas didesnis nei 20 procentų prisidėjimas (skiriama 10 balų); 

6.5.2. numatytas nuo 15 iki 20 procentų prisidėjimas (skiriama 5 balai); 

6.5.3. numatytas nuo 7,6 iki 15 procentų prisidėjimas (skiriama 3 balai). 

6.6. užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas (skiriama iki 5 balų); 

6.7. pagrįsta, kad vietos plėtros projektinis pasiūlymas be jam įgyvendinti skirtų lėšų 

negalėtų būti įgyvendintas tokios apimties per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės (skiriama iki 

5 balų); 

6.8. pagrįsta, kad įgyvendinus vietos plėtros projektą, galutiniai naudos gavėjai bus vietos 

plėtros strategijos dalyje ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija ir gyventojų, kuriems 

taikoma vietos plėtros strategija, apibrėžtis“ nurodyti gyventojai (skiriama iki 5 balų); 

6.9. pagrįsta, kad vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytos tinkamos finansuoti 

vietos plėtros projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir 

Europos Sąjungos fondų (skiriama iki 3 balų); 

6.10. vietos plėtros projekto naudos ir rezultatų pagrįstumas (ar prisideda prie vietos plėtros 

strategijoje numatytų rodiklių pasiekimo; ar vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių 

reikia planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti) (skiriama iki 5 balų); 

6.11. įgyvendinant projektą, naudojami novatoriški veiklos metodai (t.y. tie, kurie toje 

teritorijoje, toje organizacijoje ar Lietuvoje nebuvo iki šiol naudojami) (skiriama iki 3 balų); 

7. Specialieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijai nustatomi 

atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, siekiamus rodiklius ir suplanuotus 

veiksmus. 

7.1. Tikslo (1.) ,,Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų skirtų socialinėje atskirtyje esantiems 

asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste“ uždavinio (1.1.) ,,Teikti socialines 

ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) 

skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ veiksmams nustatomi šie specialieji kriterijai: 

Eil. 

Nr. 
Specialusis naudos ir kokybės kriterijus 

Vertinimo 

balas 

1.1.1. Neįgalių vaikų, augančių darbingų tėvų šeimose, sociokultūrinė veikla 
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1.1.2. Darbingų neaktyvių asmenų ir darbingų asmenų šeimos narių, turinčių specialiųjų 

poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų, kūrybinės saviraiškos užsiėmimai 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai  

10 

1.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 3 dalyviai 

7 

1.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 dalyvis 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog darbingų asmenų (vietos bendruomenės 

narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po dalyvavimo projekto veiklose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 5 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

10 

2.2. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 3 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

7 

2.3. siekiama užtikrinti, jog bent 1 darbingo asmens (vietos 

bendruomenės nario) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

5 

3. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Projektu numatoma prisidėti prie socialinės rizikos šeimų ir jose augančių 

vaikų skaičiaus sumažinimo Prienų mieste (skiriami 5 balai) 

5 

5. Suorganizuoti sociokultūriniai renginiai (skiriama iki 10 balų):  

5.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 7 sociokultūriniai renginiai 10 

5.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 sociokultūriniai renginiai 7 

5.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 sociokultūriniai renginiai 5 

6. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 15  

6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 10  

6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 7  

1.1.3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams), esančioms 

socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz.: priklausomybės nuo 

psichotropinių medžiagų) bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir 

palaikymas 

1.1.4. Intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimoms pasitelkiant savanorius prieš tai juos 

apmokant 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai  

10 

1.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

7 
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kaip 3 dalyviai 

1.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 

dalyvis 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog darbingų asmenų (vietos bendruomenės 

narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po dalyvavimo projekto veiklose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 5 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

10 

2.2. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 3 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

7 

2.3. siekiama užtikrinti, jog bent 1 darbingo asmens (vietos 

bendruomenės nario) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

5 

3. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Projektu numatoma prisidėti prie socialinės rizikos šeimų ir jose augančių 

vaikų skaičiaus sumažinimo Prienų mieste (skiriami 5 balai) 

5 

5. Sukurta nauja psichosocialinė ir (ar) sociokultūrinė paslauga (skiriami 7 

balai) 

7 

6. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 15  

6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 10  

6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 7  

1.1.5. Socialinėje atskirtyje dėl negalios, skurdo ar socialinių problemų esančių asmenų 

sociokultūrinis užimtumas, skatinant jų savanorišką veiklą bendruomenėje 

1.1.6. Pagalba sau per pagalbą kitiems: sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinėje 

atskirtyje esantiems asmenims (pabėgėliams, vienišos motinos, socialinės rizikos šeimos ir 

kt.) 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai  

10 

1.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 3 dalyviai 

7 

1.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 

dalyvis 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog darbingų asmenų (vietos bendruomenės 

narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po dalyvavimo projekto veiklose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 5 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

10 

2.2. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 3 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

7 
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dalyvavimo projekto veikloje 

2.3. siekiama užtikrinti, jog bent 1 darbingo asmens (vietos 

bendruomenės nario) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

5 

3. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Suorganizuoti sociokultūriniai renginiai (skiriama iki 10 balų):  

4.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 7 sociokultūriniai renginiai 10 

4.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 sociokultūriniai renginiai 7 

4.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 sociokultūriniai renginiai 5 

5. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

5.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 15  

5.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 10  

5.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 7  

1.1.7. Mamų (ar tėčių) auginančių vaikus namuose kūrybinių įgūdžių ugdymas, pasitelkiant 

kūrybines priemones ir savanorišką veiklą  

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 7 dalyviai  

10 

1.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai 

7 

1.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 

dalyvis 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog darbingų asmenų (vietos bendruomenės 

narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po dalyvavimo projekto veiklose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 5 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

10 

2.2. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 3 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

7 

2.3. siekiama užtikrinti, jog bent 1 darbingo asmens (vietos 

bendruomenės nario) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

5 

3. Projektu numatoma prisidėti prie socialinės rizikos šeimų ir jose augančių 

vaikų skaičiaus sumažinimo Prienų mieste (skiriami 5 balai) 

5 

4. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

5. Suorganizuoti sociokultūriniai renginiai (skiriama iki 10 balų):  

5.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 7 sociokultūriniai renginiai 10 

5.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 sociokultūriniai renginiai 7 

5.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 sociokultūriniai renginiai 5 

6. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 15  

6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 10  
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6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 7  

1.1.8. Nusikalsti linkusio jaunimo (nuo 16 m.), esančio socialinės rizikos grupėje, socialinių 

įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką 

veiklą socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse 

organizacijose (skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 7 dalyviai  

10 

1.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai 

7 

1.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 

dalyvis 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog darbingų asmenų (vietos bendruomenės 

narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po dalyvavimo projekto 

veiklose (skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 5 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

10 

2.2. siekiama užtikrinti, jog ne mažiau kaip 3 darbingų asmenų (vietos 

bendruomenės narių) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

7 

2.3. siekiama užtikrinti, jog bent 1 darbingo asmens (vietos 

bendruomenės nario) socialinė atskirtis būtų sumažėjusi po 

dalyvavimo projekto veikloje 

5 

3. Projektu numatoma prisidėti prie socialinės rizikos šeimų ir jose 

augančių vaikų skaičiaus sumažinimo Prienų mieste (skiriami 5 balai) 

5 

4. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

5. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

5.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 15  

5.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 10  

5.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 7 7 

7.2. Tikslo (2.) ,,Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir 

neaktyvių asmenų įsidabinimo galimybes“ uždavinio (2.1.) ,,Įgyvendinti neformaliojo švietimo 

iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ veiksmams nustatomi 

šie specialieji kriterijai: 

Eil. 

Nr. 
Specialusis naudos ir kokybės kriterijus 

Vertinimo 

balas 

2.1.1. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis švietimas užtikrinant ekskursijų 

vadovų trūkumą Prienų mieste 

2.1.3. Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas ir 

bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų su kitomis vietos veiklos grupėmis 

kūrimas ir palaikymas 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje 

būtų pagerėjusi po projekto veiklų (skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 5 projekto dalyviams  

10 

1.2. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 7 
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pagerės ne mažiau kaip 3 projekto dalyviams 

1.3. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės bent 1 projekto dalyviui 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai  

10 

2.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 3 dalyviai 

7 

2.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 dalyvis 

5 

3. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Projektiniame pasiūlyme numatytos veiklos, kurios skatins projekto 

dalyvius pradėti savarankišką veiklą (skiriami 7 balai) 

7 

5. Suorganizuoti gyventojų įsidarbinimo galimybes skatinantys renginiai:  

5.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 8 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

10  

5.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

7  

5.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

5 

6. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 10  

6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 7  

6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 5 5 

2.1.2. Profesinio orientavimo paslaugų teikimas neaktyviam (niekur nesimokančiam, 

nestudijuojančiam, nedirbančiam) 15-21 m. amžiaus jaunimui 

2.1.4. Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas ir kita pagalba reikalinga 

(re)integruotis į darbo rinką 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje 

būtų pagerėjusi po projekto veiklų (skiriama iki 10 balų): 

 

1.1. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 5 projekto dalyviams  

10 

1.2. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 3 projekto dalyviams 

7 

1.3. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės bent 1 projekto dalyviui 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai  

10 

2.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 3 dalyviai 

7 

2.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 5 
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organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 dalyvis 

3. Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Projektiniame pasiūlyme numatytos veiklos, kurios skatins projekto 

dalyvius pradėti savarankišką veiklą (skiriami 7 balai) 

7 

5. Suorganizuoti gyventojų įsidarbinimo galimybes skatinantys renginiai:  

5.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 8 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

10 

5.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 5 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

7 

5.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 2 įsidarbinimo galimybes skatinantys 

renginiai 

5 

6. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

6.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 10  

6.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 10 7  

6.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 5 5 

7.3. Tikslo (2.) ,,Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir 

neaktyvių asmenų įsidabinimo galimybes“ uždavinio (2.2.) ,,Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar 

savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese“ veiksmams nustatomi šie specialieji kriterijai: 

Eil. 

Nr. 
Specialusis naudos ir kokybės kriterijus 

Vertinimo 

balas 

2.2.1.Darbingo amžiaus nedirbančio ir nesimokančio jaunimo iniciatyvų ir veiklų 

skatinimas per savanorystę ir verslumo idėjų generavimą. 

2.2.2.Verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, teikiant pagalbą besikuriančiam verslui ar 

pradedant savarankišką darbą 

2.2.3.Gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, darbingų gyventojų, kurių 

namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei verslininkų, kurie pradėjo 

vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus) verslumo didinimas, 

skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas 

1. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyvių padėtis darbo rinkoje 

būtų pagerėjusi po projekto veiklų (skiriama iki 10 balų) 

 

1.1. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 6 projekto dalyviams  

10 

1.2. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 4 projekto dalyviams 

7 

1.3. planuojama, jog po projekto įgyvendinimo padėtis darbo rinkoje 

pagerės ne mažiau kaip 2 projekto dalyviams 

5 

2. Projektu siekiama užtikrinti, jog projekto dalyviai tęstų savanorišką veiklą 

socialinių partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose 

(skiriama iki 10 balų): 

 

2.1. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 5 dalyviai. 

10 

2.2. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs ne mažiau 

kaip 3 dalyviai 

7 

2.3. suplanuota, jog savanorišką veiklą socialinių partnerių 

organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose tęs bent 1 dalyvis 

5 

3. 
Projektinį pasiūlymą teikiantis pareiškėjas arba partneris (-iai) yra 

socialinis partneris arba nevyriausybinė organizacija (skiriami 7 balai) 

7 

4. Projektiniame pasiūlyme numatytos veiklos, kurios skatins veikiančių 7 
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ūkio subjektų skaičių (skiriami 7 balai) 

5. Į veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius (skiriama iki 15 balų):   

5.1. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 20 10  

5.2. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 15 7  

5.3. suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne mažiau kaip 8 5 

6. Suorganizuoti gyventojų verslumo įgūdžius didinantys renginiai  

6.1. suorganizuoti ne mažiau kaip 10 verslumo įgūdžius didinantys 

renginiai 

10  

6.2. suorganizuoti ne mažiau kaip 7 verslumo įgūdžius didinantys 

renginiai 

7  

6.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 verslumo įgūdžius didinantys 

renginiai 

5 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Prieš paskelbiant kvietimą atrankai, aprašas gali būti keičiamas siekiant efektyvesnio 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir (arba) atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos pakeitimus. 

9. Paskelbus kvietimą atrankai ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo metu 

aprašas nekeičiamas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


