
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. rugsėjo 18 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo 

ir (ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 
8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
8.6.1. konkretus uždavinys „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių 

socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau 

– priemonė) kodas ir pavadinimas: 
08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, Eur: 

2,1 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) įgyvendinimui administruoti reikalingų 

procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros 

projektai) atrankos kriterijų rengimas;  

2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena; 

3. strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;  

4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros 

projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;  

5. vietos bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas 

apie 1–4 ir 6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus; 

6. miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų 

kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja 

patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų (Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 



 

 

bus vykdomos: 

 

 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo) 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas:  Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

 Keitimas  

 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 1. Projekto pareiškėjas yra miesto vietos veiklos grupė, kurios strategija yra įtraukta į vidaus 

reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimas:  

Vertinama, ar pareiškėjas yra galinti administruoti vietos plėtros strategijų įgyvendinimą miesto 

vietos veiklos grupė, t. y. jos strategija, kaip tinkama finansavimui gauti, įtraukta į jungtinio 

vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudarytą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų 

sąrašą, patvirtintą vidaus reikalų ministro įsakymu. 

 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Šis kriterijus leis užtikrinti, kad projekto pareiškėjais bus tik tos miesto vietos veiklos grupės, 

kurių strategijos bus įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti 



 

 

vietos plėtros strategijų sąrašą. Kitos miesto vietos veiklos grupės, kurių strategijos nepateks į 

siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, negalės tapti priemonės pareiškėjais. 

Atrankos kriterijus prisidės prie to, kad būtų atrenkami prie 8.6.1. konkretaus uždavinio ir 

nustatytų jo rezultato stebėsenos rodiklių pasiekimo prisidedantys projektai. Projektų atrankos 

kriterijus siūlomas atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 

socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos 

jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, 

Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 

taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 

2013, L 347, p. 320) (toliau – Bendrasis reglamentas) 34 straipsnio ,,Vietos veiklos grupės“ 3 

punkto ir 35 straipsnio ,,ESI fondų parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai“ 1 dalies d 

punkto nuostatas. 

Pasirinktas selektyvumas yra pagrįstas ir atitinka Veiksmų programą, partnerystės sutartį ir 

Bendrąjį reglamentą. 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinimas: 2. Projektas atitinka vietos plėtros strategijos, kuri patvirtinta vidaus reikalų ministro įsakymu, 

nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimas:  

Vertinama, ar projekto tikslas atitinka vietos plėtros strategijos, kuri patvirtinta vidaus reikalų 

ministro įsakymu, dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos apibūdinimas“ 

nustatytus strategijos administravimo veiksmus, o projekto finansavimo Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis dydis neviršija vietos 

plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ numatytos Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, 20 punkto nuostatomis, viena iš 

strategijos struktūros privalomų dalių yra ,,Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos 



 

 

tvarkos apibūdinimas“. Šioje dalyje strategijos rengėjas turi būti nurodęs vietos plėtros 

strategijos administravimo veiksmus. Kitoje privalomojoje vietos plėtros strategijos dalyje 

„Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ strategijos rengėjas, vadovaudamasis strategijų 

rengimo taisyklių 21.1 punkto nuostatomis, turi nurodyti lėšų, planuojamų skirti administravimo 

veikloms vykdyti, sumą. 

Šis kriterijus leis užtikrinti, kad projekto finansavimo dydis neviršytų vietos plėtros strategijos 

dalyje „Strategijos administravimo išlaidos“ numatytos lėšų sumos, o projekto tikslas atitiktų 

vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos 

apibūdinimas“ nustatytas veiklos sritis. 
 

 
 
 

Vidaus reikalų viceministras Julius Morkūnas 
 


