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Projektų atrankos kriterijaus 

(toliau – kriterijus) 

pavadinimas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai  

Didžiausias 

galimas 

kriterijaus balas 

1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:  

*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai. 

1.1. Pagrįsta vietos plėtros 

projektiniu pasiūlymu 

sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios 

projekto įgyvendinimą  

Projektas pripažįstamas atitinkančiu 

vertinimo kriterijų, jei nurodyta: 

1. Problema 

2. Nurodytos priežastys, lėmusios 

projekto įgyvendinimą, pagrįstos 

statistiniais ar kitais duomenimis.  

Balai pagal 

bendruosius 

projektų atrankos 

kriterijus 

neskiriami 

1.2. Pasirinktas tikslas (-ai), 

uždavinys (-ai) ir veikla (-os) 

užtikrina Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos 2016-2022 m. projekto 

(-ų) įgyvendinimą  

Projektas pripažįstamas atitinkančiu 

vertinimo kriterijų, jei nurodytas tikslas 

(ai), uždavinys (iai) bei veikla (os) 

užtikrina Pakruojo miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos 2016-

2022 m. projekto (-ų) įgyvendinimą 

1.3. Kiekvienam veiksmui 

nurodyti fiziniai rodikliai ir jų 

siektinos reikšmės yra realios ir 

pasiekiamos. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu 

vertinimo kriterijų, jei kiekvienam 

veiksmui priskirti fiziniai rodikliai, o jų 

reikšmės realios ir pasiekiamos. 

1.4. 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 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu 

vertinimo kriterijų, jei išlaidos būtinos 

pasiekti tikslui, detalizuotos, pagrįstos 

dokumentais: komerciniais pasiūlymais 

ar kt. viešai prieinamais dokumentais. 

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 – 20 balų. Projektų, kurie nesurinks 20balų, VVG 

netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros 

projektų sąrašą 

II TIKSLAS – didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę. 

2.1. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų 

poreikius tenkinančias, paslaugas. 

2.1.1. veiksmas. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė 

globa, pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) 

atitinkančias tikslinės grupės poreikius.  

2.1.2. veiksmas. Teikti sociokultūrines paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio 

organizavimo), skirtas tikslinės grupės socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant 

savanorius ir savipagalbos grupes. 

1.1. Numatytas didesnis nei 

minimalus privalomas 

kvietimuose teikti projektinius 

pasiūlymus nurodytas 

prisidėjimas prie projekto 

įgyvendinimo 

numatytas nuo 15,5 iki 20 procentų 

prisidėjimas skiriamas 1 balas 

numatytas nuo 21 iki 25 procentų 

prisidėjimas skiriami 5 balai 

numatytas didesnis nei 25 procentų 

prisidėjimas  skiriami 10 balai 

10 

1.2. Projekto veiklų dalyvių 

skaičius 

suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne 

mažiau kaip 20 asmenų. 

15 

10 

suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 

daugiau kaip 20 asmenų. 15 

1.3. Pasiūlytos naujos socialinės 

ir kt. paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius 

Suteikiama 15 balų, jei projektiniame 

pasiūlyme numatyta numatyta sukurti ne 

mažiau kaip 3 naujas socialines ir kt. 

paslaugas soc. atskirties mažinimui. 15 

1.4. Savanorių įtraukimas į 

veiklos vykdymą 

suplanuotas įtraukti savanorių skaičius 

ne mažiau kaip 5 asmenys. 

10 

5 

suplanuotas įtraukti savanorių skaičius 

ne mažiau kaip 10 asmenų. 10 

1.5. Pareiškėjo organizacija 

vienijanti strategijos tikslinėje 

teritorijoje valdžios, 

nevyriausybinį ir verslo sektorių 

Suteikiama 10 balų, jei projektą teikia 

organizacija vienijanti valdžios, 

nevyriausybinį ir verslo sektorių 
10 

Suma: 60 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 20 

  

  
 

 


