KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
2017-07-03 Nr.1
Kelmė
1. Bendra informacija
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016 – 2023 METŲ VIETOS
PLĖTROS STRATEGIJA NR. 42VS-KS-15-1-06736-PR001
Vietos plėtros strategijos tikslai:
1. 1. Tobulinti žinias ir lavinti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų įgūdžius projektų rengimo ir
įgyvendinimo srityse
2. 2. Gerinti gyvenimo kokybę Kelmės rajono kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir
Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys
ekonominei veiklai teritorijoje
Remiamos priemonės:
1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas LEADER-19.2-SAVA-3
2. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2-SAVA-9
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur
78 035 Eur
Nuo 2017 m. vasario 1 d. 8.00 val.
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. iki 2017 m. vasario 28 d. 16.30 val.
Kvietimas Nr. 1
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (nepildoma)
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VPS II prioriteto priemonė „ Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ kodas „ LEADER-19.2-SAVA-3“
Pareiškėjo prašoma

Iš viso, Eur:
(1.1+1.n)

-

2
2.
2.1.
2.n.

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

Iš viso, Eur:
(2.1+2.n)
Iš viso, Eur:
(1+2+n)

-

3. Vietos projektų paraiškų, patekusių į pirmąjį prioritetinį sąrašą, suvestinė (nepildoma)
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.n.
2.
2.1.
2.n.

Vietos projekto paraiškos
Pridėtinės vertės
Pridėtinės vertės
Pareiškėjo pavadinimas arba
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
(kokybės)
(kokybės) vertinimas,
vardas ir pavardė
numeris
pereinamasis balas
balais
2
3
4
5
6
1
VPS II prioriteto priemonė „ Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ kodas „ LEADER-19.2-SAVA-3“

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

4. Vietos projektų paraiškų, patekusių į antrąjį prioritetinį sąrašą, suvestinė (nepildoma)
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.n.
2.
2.1.
2.n.

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas
Atitiktis antriniams prioritetiniams
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
arba vardas ir pavardė
kriterijams
numeris
3
4
5
2
VPS II prioriteto priemonė „ Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ kodas „ LEADER-19.2-SAVA-3“

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė (nepildoma)
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Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.n.
2.
2.1.
2.n.

Vietos projekto paraiškos
Vietos projekto
Pareiškėjo pavadinimas arba
Vietos projekto pavadinimas
Pareiškėjo prašoma
atpažinties (registracijos)
pridėtinė vertė
vardas ir pavardė
paramos suma, Eur
numeris
(kokybė) balais
3
4
5
6
2
VPS II prioriteto priemonė „ Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ kodas „ LEADER-19.2-SAVA-3“

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

6. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės) / planuojamų
išlaidų tinkamumo/ administracinės atitikties/ atitikties tinkamumo sąlygoms ir numatytiems įsipareigojimams vertinimo etapų, suvestinė
Vietos projekto
Vietos
paraiškos
projekto
Pareiškėjo
Eil.
atpažinties
paraiškos
pavadinimas
Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai
Nr.
(registracijos)
registracijos
numeris
data
Vietos projekto paraiškos, atmestos pirminių vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape
Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimas balais – 60 balų. Vietos projektas
nėra pakankamai kokybiškas ir nesukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.
1. Pagal atrankos kriterijų „Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų,
įtraukimas į projekto rengimą“, vertinimo metu skirta 30 balų, nes į projekto rengimo
procesą įtrauktos tikslinės grupės, potencialūs naudos gavėjai (asmenys iš socialiai
pažeidžiamų grupių (mažamečius vaikus auginančios šeimos, daugiavaikės šeimos, skurdo
riziką patiriantys asmenys), vietos gyventojai). Atitiktis nustatyta pagal pirminės paraiškos
4 lentelės „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.1 papunktyje
KELM-LEADERAsociacija „VĖJO
pateiktą pagrindimą bei su paraiška pateiktus gyventojų apklausos rezultatus.
1.
2017-02-28
6B-IJ-1-2
GURKŠNIS“
2. Pagal atrankos kriterijų „Projekto veiklos orientuotos į jaunimo iki 29 metų užimtumą“,
balai nebuvo skirti, nes, kaip nurodyta pirminės paraiškos 4 lentelės „Vietos projekto
atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.2 papunktyje, projekto veiklos orientuotos
į vaikų užimtumą, bet ne į jaunimo iki 29 metų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 str. 1 papunkčio nuostatomis, jaunu žmogumi
laikomas asmuo nuo 14 iki 29 metų.
3. Pagal atrankos kriterijų „Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais,
dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais“, balai nebuvo
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2.

KELM-LEADER6B-I-1-3

2017-02-28

Užvenčio
seniūnijos
bendruomenė

skirti, nes vertinant pirminės paraiškos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos kriterijams“ 4.3 papunktyje nurodytą informaciją ir pateiktus dokumentus
(Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 24 d. raštas Nr. (7.2.2)S-652
„Dėl asociacijos „Vėjo gurkšnis“ numatomo rengti projekto pritarimo ir įgyvendinimo“
(toliau-Raštas)), nustatyta, jog iki pirminės paraiškos vertinimo dienos nebuvo sudaryta
jungtinės veiklos sutartis tarp projekto partnerių, o tik pateiktas Raštas dėl ketinimo
bendradarbiauti, kuriame nurodyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija numato
galimybę tapti partneriais tuo atveju, jeigu pirminė paraiška bus įvertinta teigiamai.
Atkreiptinas dėmesys, kad kaip nurodyta Vietos projektų FSA pažymos 2 lentelės „Vietos
projektų atrankos kriterijai“ 2.3 papunktyje, atitiktis šiam kriterijui turi būti nustatoma
vadovaujantis priminės paraiškos 2 lentelės „Bendra informacija apie vietos projektą“ 2.3
eilutėje „Informacija apie vietos projekto partnerius“ ir 4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis
vietos projektų atrankos kriterijams“ pateikta informacija bei jungtinės veiklos sutartimi.
4. Atrankos kriterijus „Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena:“
detalizuotas pagal tris kategorijas – „300 ir daugiau gyventojų“, „nuo 150 iki 299
gyventojų“ ir „nuo 30 iki 149 gyventojų“. Vertinimo metu už šį kriterijų skirta 30 balų, nes
projektas bus įgyvendinamas vietovėje (Naudvario kaimas), kurioje gyvena virš 300
gyventojų. Nustatyta pagal pirminės paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų atrankos kriterijams“ 4.4. papunktyje pateiktą pagrindimą, su paraiška pateiktą
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijos raštą apie
gyventojų skaičių bei 2011 m. Lietuvos statistikos departamento visuotinio gyventojų
surašymo duomenis.
Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) įvertinimas balais – 60 balų. Vietos projektas
nėra pakankamai kokybiškas ir nesukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų.
1. Pagal atrankos kriterijų „Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų,
įtraukimas į projekto rengimą“, vertinimo metu skirta 30 balų, nes į projekto rengimo
procesą įtrauktos tikslinės grupės, bendruomenės nariai ir seniūnijos gyventojai. Atitiktis
nustatyta pagal pirminės paraiškos 4 lentelės „Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos kriterijams“ 4.1. papunktyje pateiktą pagrindimą, su paraiška pateikus atliktos
gyventojų apklauso rezultatus bei bendruomenės susirinkimo protokolą.
2. Pagal atrankos kriterijų „Projekto veiklos orientuotos į jaunimo iki 29 metų užimtumą“,
vertinimo metu skirta 20 balų. Atitiktis nustatyta pagal pirminės paraiškos 4 lentelės
„Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.2. papunktyje pateiktą
pagrindimą, kad veiklos orientuotos į jaunimo iki 29 metų užimtumą, jaunimas
suremontuotose patalpose galės rengti renginius, susibūrimus, glaudinti tarpusavio
bendradarbiavimą, naudotis treniruokliais bei prisidėti prie renginių/mėgėjiškų vaidinimų
rengimo.
3. Pagal atrankos kriterijų „Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais,
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dalyvaujančiais projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais“, vertinimo
metu skirta 10 balų, nes vertinant pirminės VP paraiškos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis
vietos projektų atrankos kriterijams“ 4.4 papunktyje nurodytus dokumentus (jungtinės
veiklos sutartis) buvo nustatyta, nustatyta, kad Užvenčio seniūnija neturėjo įgaliojimų
pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, todėl projekto įgyvendinimas galimas tik dviejų
partnerių. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos
veiklos nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013
m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A-1122 (toliau – Užvenčio seniūnijos veiklos nuostatai) 13
punktu seniūnija nėra juridinis asmuo. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 321
straipsnio 2 dalies 12 punktu, seniūnija seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka ir mastu
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros
strategijas. Užvenčio seniūnijos veiklos nuostatų 15 punkte yra išdėstytos Užvenčio
seniūnijos funkcijos, tačiau tarp jų nėra numatyta funkcijos, susijusios su vietos projektų
įgyvendinimu. Siekiant nustatyti, ar Užvenčio seniūnija galėjo pasirašyti jungtinės veiklos
sutartį, buvo pateiktas raštas Kelmės rajono savivaldybės administracijai su prašymu
paaiškinti, ar Užvenčio seniūnijai yra perduota funkcija susijusi su vietos projektų
įgyvendinimu ir finansiniu rėmimu.
Kelmės rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 19 d. raštu Nr. (7.22)S-1604
„Dėl paaiškinimo“ informavo, kad Kelmės rajono savivaldybės sutarčių sudarymo ir
pasirašymo tvarkos apraše, patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
kovo 22 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės sutarčių sudarymo ir
pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ jungtinės veiklos sutarčių sudarymui numatytas
išankstinis savivaldybės tarybos pritarimas. Užvenčio seniūnija nėra gavusi tokio
išankstinio pritarimo. Taip pat Savivaldybės taryba nėra priėmusi teisės aktų, kuriais
Užvenčio seniūnijai būtų perduota vietos projektų įgyvendinimo ir finansinio rėmimo
funkcijos.
4. Atrankos kriterijus „Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje, kurioje gyvena:“
detalizuotas pagal tris kategorijas – „300 ir daugiau gyventojų“, „nuo 150 iki 299
gyventojų“ ir „nuo 30 iki 149 gyventojų“. Vertinimo metu už šį kriterijų balų nebuvo
skiriama, nes remiantis pirminės VP paraiškos 4 dalies „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų atrankos kriterijams“ 4.4 papunktyje pateikta nuoroda http://osp.stat.gov.lt/ ir
pirminės VP paraiškos 2 dalies 2.8. eilutėje „Vietos projekto įgyvendinimo vieta“ pateikta
informacija, kad vietos projektas bus įgyvendinamas Dvarčiaus kaime, patikrinus
informaciją http://statistics.bookdesign.lt/table_125_06.htm?lang=lt#kelm_r matyti, kad
Užvenčio seniūnijos Dvarčiaus kaime gyvena 22 gyventojai.
3.
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Vietos projektų paraiškos, atmestos pirminių vietos projekto paraiškų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etape
1.
2.
3.
Vietos projektų paraiškos, atmestos galutinių vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo etape
1.
2.
3.
Vietos projektų paraiškos, atmestos galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo etape
Tinkamumo finansuoti vertinimo išvada neigiama.
Vietos projektas yra netinkamas gauti paramą, kadangi neatitinka Vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės
valdybos 2017 m. sausio 23 d. posėdžio protokolu Nr. 1 (toliau – FSA) 15.3.7.2
papunktyje nurodytos tinkamumo gauti paramą sąlygos.
FSA 15.3.7.2 papunktyje nurodyta, kad jeigu vietos projekte numatytos investicijos į
nekilnojamąjį turtą ir jis „nuosavybės teise priklauso valstybei arba savivaldybei, jos yra
tinkamos finansuoti iš paramos VPS įgyvendinti lėšų, jeigu VP paraišką teikia ir VP
įgyvendina asmuo, kuriam suteikta teisė valdyti, naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti
juo pagal nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus teisėtą valdymą, naudojimą ir
disponavimą nekilnojamuoju turtu įrodančius dokumentus, kuriuose, be kita ko, nurodytas
leidimas atlikti VP numatytas investicijas. Teisėtą nekilnojamojo turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti
Kelmės rajono
KELM-LEADERVĮ Registrų centre ne trumpesniam kaip 7 (septynerių) metų laikotarpiui nuo VP paraiškos
1.
2017-02-28
Liolių pagrindinė
6B-I-1-1
pateikimo dienos“.
mokykla
Kartu su galutine paraiška pareiškėjas pateikė VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto
registro duomenų banko išrašą, kuriuo remiantis nustatyta, kad VP paraišką teikia asmuo,
kuriam nesuteikta teisė valdyti, naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal
nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus teisėtą valdymą, naudojimą ir
disponavimą nekilnojamuoju turtu įrodančius dokumentus ir (ar) dokumentuose nėra
nurodytas leidimas atlikti VP numatytas investicijas ir (ar) teisėtą nekilnojamojo turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai nėra
įregistruoti VĮ Registrų centre ne trumpesniam nei 7 metų laikotarpiui nuo VP paraiškos
pateikimo dienos.
Remiantis VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nustatyta, kad
nesilaikyta FSA 15.3.7.2 papunktyje nurodytos tinkamumo sąlygos, kadangi sklypas, į kurį
planuojama investuoti, nėra valdomas pareiškėjo. VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto
registro duomenimis sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-1467-5380, Paraiškos pateikimo
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dienai yra panaudos teise valdomas ne Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos.
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas neatitinka FSA 15.3.7.2 papunktyje nurodytos
tinkamumo gauti paramą sąlygos, VP yra netinkamas paramai gauti.

2.
3.
Vietos projekto paraiškos, atmestos dėl to, kad VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų
1.
2.
n...

Strategijos vykdytojo vadovas
Pirmininkė

______________

Nelė Želvienė
__________________________

(Parašas)

Atsakingas asmuo
VPS administravimo vadovė

_______________
(Parašas)

______________________

Nelė Želvienė
__________________________

