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ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2014-2020 M. 

 

Nr. 2.3.2. 

Rokiškio miesto VVG kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Rokiškio 

miesto vietos plėtros strategijos 2.3.2. projektus, finansavimo: 

1. Vietos plėtros strategijos 

veiksmas arba atskiros 

veiksmo dalis, kuriam/ 

kurioms įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

2.3.2. Projektų grupė: Turiningos kasdienės veiklos ir 

prasmingo laisvalaikio organizavimas 

 

2. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai 

pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai 

Nr. 1 

3. Vietos plėtros projektų 

vertinimo ir atrankos tvarka  

Rokiškio miesto vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 

vidaus tvarkos aprašas 

4. Reikalavimai vietos plėtros 

projektams 

Nustatomi vadovaujantis LR 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. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  

5. Reikalavimai vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

pareiškėjams bei partneriams 

Pareiškėjai:  

1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje; 



2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje; 

3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos 

plėtros strategija, administracija. 

Įgyvendinant  10.3 papunktyje nurodytas veiklas, 

pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių 

kontroliuojami juridiniai asmenys 

 Partneriai:  

1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje; 

2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje; 

3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos 

plėtros strategija, administracija; 

4. savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos 

savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, 

administracija. 

Įgyvendinant  10.3 papunktyje nurodytas veiklas, partneriais 

negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami 

juridiniai asmenys 

 Plačiau žr. PFSA II skyrių 

6. Pagal kvietimą projektams 

planuojamos paramos lėšos 
Visas finansavimas sudaro 27040,03 Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos 1020,02 

Valstybės biudžeto lėšos 2027,02 

Kitos viešosios lėšos  

Privačios lėšos 1020,01 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 22972,98 

Iš viso: 27040,03 
 

7. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas gali būti įteiktas 

pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos 

plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas 

arba jo įgaliotas asmuo, kitais būdais (pvz., atsiųstos 

registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio) gali būti 

teikiamos, tačiau turi būti išsiųsta ne vėliau nei paskutinę 

pasiūlymų pateikimo dieną Rokiškio miesto vietos veiklos 

grupei adresu Stoties g. 23, Rokiškis 

8. Paraiškos gali būti teikiamos 

nuo 

2019-11-13 d. 8 val. 0 min. 

 

9. Paraiškos gali būti teikiamos 

iki 

2019-12-17 d. 17 val. 0 min. 



10. Susiję dokumentai, papildoma 

informacija 
Projektas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus 

(patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. 

spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 „Dėl projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“):  

1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų 

programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, 

rezultato pasiekimo ir turi būti įgyvendinama 10.1. arba 

10.3. p. nurodyta veikla „10.1. bendruomenės inicijuojamos 

veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai 

mažinti“ arba „10.3. bendruomenės verslumui didinti (t. y. 

verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems 

gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų 

įgyvendinimas“ .  

2. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių 

uždavinių.  

3. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus 

vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) 

principus, projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su 

ES konkurencijos politikos nuostatomis.  

4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi 

būti pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą 

ir atitikti jiems keliamus reikalavimus.  

5. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai 

nustatyti ir užtikrinti.  

6. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti 

reikalingų lėšų panaudojimas. Projektas turi atitikti šiuos 

specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 

d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15):  

6.1. projektas turi atitikti Rokiškio miesto vietos plėtros 

strategijos 2014-2020 m. 2.3.2. projektų grupę „Turiningos 

kasdienės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimas“  

6.2. projektas turi atitikti Rokiškio miesto vietos veiklos 

grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų 

sąrašą; laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį projektų 

atrankos kriterijų, jei projektas atitinka Rokiškio miesto 

vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos 

plėtros projektų sąraše, kurį miesto vietos veiklos grupė yra 

sudariusi ir pateikusi Vidaus reikalų ministerijai Strategijų 

atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka, 

pateiktą informaciją apie projektą, projekto vykdytoją ir 

projektui siūlomą skirti ES struktūrinių fondų lėšų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą.  



6.3. Teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos per 12 

mėnesių nuo veiklų pradžios, bet ne vėliau nei 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

6.4. Projekto veiklos gali būti vykdomos tik Lietuvos 

Respublikos teritorijoje.  

6.5. Vykdant PFSA 10.1 papunktyje nurodytas veiklas 

projekto tikslinė grupė -– socialinę atskirtį patiriantys 

gyventojai. Vykdant PFSA 10.3. papunktyje nurodytas 

veiklas projekto tikslinė grupė – darbingi gyventojai: 

1. kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; 

2.  kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz.: socialinės 

pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų 

kompensacijos). 

6.6. Projektu turi būti siekiama šių Priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių:  

6.6.1. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto 

rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376); minimali 

siektina reikšmė – 4 dalyviai;  

6.6.2. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto 

rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ (rodiklio kodas – 

P.B.020) (taikoma projektams, apimantiems Aprašo 10.1 

papunktyje nurodytas veiklas; taip pat taikoma projektams, 

kurių pareiškėju ar bent vienu iš partnerių yra NVO arba 

socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių 

organizacija).  

6.7. Projekto vykdytojas turi įgyvendinančiosios institucijos 

prašymu teikti informaciją, reikalingą Priemonės 

įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio „Socialinių 

partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai 

(vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose“ (rodiklio kodas – R.S.378) 

pasiektai reikšmei nustatyti, t. y. apibendrintą informaciją 

apie asmenis, kurie buvo įtraukti į projekto įgyvendinimą 

kaip projekto veiklų dalyviai ar projekto veiklų vykdytojai 

(asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (miestas, gatvė)) 

ir kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas ir 

telefono numeris).  

6.8. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų 

neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės 

orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų 

įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti 

prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių 



(judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, 

valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.).  

6.9. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų 

neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo 

įgyvendinimui.  

6.10. Projekte numatytos veiklos negali būti finansuojamos 

ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir 

(arba) ES fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias 

išlaidas apmokėti antrą kartą. 

11. Informavimas, konsultavimas 
Projekto vadovė Joana Jazdauskaitė 

El. p. rokiskio.m.vvg@gmail.com 

Tel. Nr. +370 647 73044 

12. Informacija apie planuojamus 

mokymus (informacinius 

susitikimus)  

Informacija apie numatomus mokymus skelbiama adresu 

www.rmvvg.lt 

13. Kita svarbi informacija 
Informacija apie mokymus bus paskelbta adresu 

www.rmvvg.lt bei www.rokiskis.lt  

Šiuo kvietimu sudaromas siūlomų finansuoti projektų 

sąrašas. 

Teikiama:  

 vietos plėtros projektinio pasiūlymo originalas su priedais 

(partnerystės (bendradarbiavimo) sutartimis (jei projektas 

bus įgyvendinamas su partneriais), kainų pagrindimo 

dokumentai, nuomos sutartys, sąmatos ir kt.);  

 1 kopija;  

 el. forma (užpildytas projektinis pasiūlymas (Word 

formatu) bei atspausdintas, pasirašytas ir nuskenuotas 

projektinis pasiūlymas su priedais PDF formatu, įrašyti į 

kompaktinę plokštelę (CD).  

Projektinis pasiūlymas turi būti parašytas lietuvių kalba, 

atspausdintas, pasirašytas įstaigos vadovo arba jo įgalioto 

asmens (įgaliojimas turi būti pridėtas) ir teikiamas su 

lydraščiu. 

 

http://www.rmvvg.lt/
http://www.rmvvg.lt/
http://www.rokiskis.lt/

