2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų,
pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros
strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo
17 priedas
KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(VPS vykdytojos pavadinimas)

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
2018-08-10 Nr. 1
(data)

__Rokai, Kauno rajonas__
(vieta)

1. Bendra informacija
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris
Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr.

Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija
Nr. 42VS-KK-15-1-06782-PR001
VPS prioriteto Nr. 2 „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“
priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ (priemonės tikslas: skatinti ekonominę veiklą
ir gyventojų užimtumą kaimo vietovėse), veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo
kūrimas ir plėtra“.
740 000 Eur
Nuo 2018 m. balandžio 9 d. iki 2018 m. gegužės 15 d.
Kvietimas Nr. 3
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė (Lentelėje pateikiami bendri duomenys apie vietos projektų
paraiškas, kurioms rekomenduojama skirti paramą, įskaitant paraiškas, patekusias į pirmąjį / antrąjį preliminarų paraiškų prioritetinį sąrašą, jei tokie buvo sudaryti. Informacija
lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal skirtą kokybės
balą, mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas,
atitinkantis VĮ
Registrų centro
Juridinių
asmenų
(Nurodomas VPS
registre
vykdytojos VP
esančią
paraiškos
informaciją
registravimo metu
Vietos
projekto
paraiškos
atpažinties
(registracijos)
numeris

suteiktas VP
atpažinties
kodas.)

(Jei pareiškėjas –
juridinis asmuo)

arba vardas ir
pavardė (jei
pareiškėjas –
fizinis asmuo)

1

Vietos
projekto
paraiškos
registraci
jos data

Pridėtinės Preliminarios tinkamos
vertės
finansuoti išlaidos, Eur
(kokybės) Pareiškėjo Nustatytos
įvertinima nurodytos
vertinant
(Nurodomos
(Nurodoma
s, balais

(Nurodoma
VP paraiškų
žurnale
nurodyta
data, kada
paraiška
buvo
pateikta ir
VPS
vykdytojos
užregistruot
a.)

(Nurodomas
VP
pridėtinės
vertės
(kokybės)
įvertinimas,
balais.)

tinkamos
vertintojo,
finansuoti
atlikusio
išlaidos pagal preliminaraus
paskutinį
išlaidų
tikslintą
tinkamumo
paraiškos
vertinimą,
variantą
preliminari
(skliausteliuose
nustatyta
nurodoma su ar
projekto
be PVM).)
tinkamų
finansuoti
išlaidų suma
(Eur)
(informacija iš
vertinimo
ataskaitos.
Skliausteliuose
nurodoma su
ar be PVM).)

Preliminari paramos lėšų suma, Eur
Pareiškėjo prašoma
(Nurodoma pareiškėjo
prašoma paramos suma
pagal paskutinį tikslintą
paraiškos variantą
(skliausteliuose nurodoma
su ar be PVM).)

suma, Eur

tinkamų
finansuoti
išlaidų
dalis, %

Vertinant nustatytas
preliminarus galimas
paramos dydis, Eur
(Nurodoma vertintojo
nustatyta preliminari
galima projektui
įgyvendinti skirti paramos
suma (duomenys iš išlaidų
tinkamumo vertinimo
ataskaitos (apvalinama iki
sveikųjų skaičių)
(skliausteliuose nurodoma,
ar su PVM, tinkamu pagal
VP administravimo
taisyklių 27.5 p., ar be).)

suma,
Eur

tinkamų
finansuoti
išlaidų
dalis, %

1.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. VPS 2 prioriteto priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra “ veiklos sritis „ Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra “, kodas „LEADER19.2-SAVA-8.1“ (įrašomas VPS prioriteto numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.2.

KAUNLEADER-6AD-3-1-2018
KAUNLEADER-6AD-3-2-2018

UAB „Medžio
fabrikas Nida“

2018-05-09

70

141 131,00
(be PVM)

141 131,00
(be PVM)

70 565,50
(be PVM)

50

70 565,50
(be PVM)

50

Lina
Dužinskienė

2018-05-14

80

105 714,29
(be PVM)

105 714,29
(be PVM)

74 000,00
(be PVM)

70

74 000,00
(be PVM)

70
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

KAUNLEADER-6AD-3-3-2018
KAUNLEADER-6AD-3-4-2018
KAUNLEADER-6AD-3-5-2018
KAUNLEADER-6AD-3-6-2018
KAUNLEADER-6AD-3-8-2018

MB „Jorova“

2018-05-14

70

105 714,29
(be PVM)

105 714,29
(be PVM)

74 000,00
(be PVM)

70

74 000,00
(be PVM)

70

UAB
„Valytuvas“

2018-05-15

70

56 991,42
(be PVM)

56 991,42
(be PVM)

39 893,99
(be PVM)

70

39 893,99
(be PVM)

70

UAB „Ilregita“

2018-05-15

65

90 773,23
(be PVM)

90 773,23
(be PVM)

63 541,26
(be PVM)

70

63 541,26
(be PVM)

70

UAB „Ambuka“ 2015-05-15
Raudondvario
šeimos klinika
Stasys
2018-05-15
Sadauskas

80

105 408,60
(be PVM)

105 408,60
(be PVM)

73 786,02
(be PVM)

70

73 786,02
(be PVM)

70

100

105 700,00
(be PVM)

105 700,00
(be PVM)

73 990,00
(be PVM)

70

73 990,00
(be PVM)

70

Iš viso,
Eur:
(1.1+1.7)

469 776,77

3. (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BRA-67 redakcija nuo 2018 m. birželio 8 d.)
Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų pirmasis preliminarus prioritetinis
sąrašas. Pildoma tuo atveju, jeigu VP paraiškų atrankos vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių VII skyriaus „Vietos projektų paraiškų vertinimas“
nuostatomis, buvo sudarytas vietos projektų pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Jeigu pirmasis preliminarus prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma.
Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą pagal
pereinamąjį balą, mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas.)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei
pareiškėjas – fizinis asmuo)

Vietos projekto
pavadinimas
(Nurodomas vietos
projekto pavadinimas.)

Pridėtinės vertės
(kokybės)
pereinamasis balas
(Nurodomas
vadovaujantis VP
administravimo taisyklių
96.1–96.2 papunkčiais
nustatytas pereinamasis
pridėtinės vertės (kokybės)
balas, sudarant pirmąjį
preliminarų VP prioritetinį
sąrašą.)

Pridėtinės Rekomenvertės
duojama
(kokybės)
skirti
įvertinimas paramą
, balais
(taip/ne)
(Nurodomas
VP pridėtinės
vertės
(kokybės)
įvertinimas,
balais.)
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1
2
3
4
5
6
7
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

2.1.
2.n.
n...
4. (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BRA-67 redakcija nuo 2018 m. birželio 8 d.)
Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas (Lentelėje pateikiamas vietos projektų paraiškų antrasis preliminarus prioritetinis sąrašas. Pildoma tuo
atveju, jeigu VP paraiškų vertinimo metu, vadovaujantis VP administravimo taisyklių 96.3 papunkčiu, buvo sudarytas preliminarus vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas.
Jeigu antrasis prioritetinis sąrašas nebuvo sudarytas, lentelė nepildoma. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos
projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia aukščiausią vietą pagal VP administravimo taisyklių 96.3 papunktyje nurodytus antrinius prioritetinius kriterijus,
mažėjančia tvarka.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas.)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei

Vietos projekto
pavadinimas
(Nurodomas vietos projekto
pavadinimas.)

pareiškėjas – fizinis asmuo)

Atitiktis antriniams
prioritetiniams
kriterijams (Nurodoma,

Rekomenduojama
skirti paramą
(taip/ne)

kokius VP administravimo
taisyklių 96.3.1–96.3.11
papunkčių antrinius
prioritetinius kriterijus
atitinka VP (nurodomas
konkretus papunktis ir
kriterijus (trumpai).)

1

3
4
5
6
2
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

2.1.
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n...
5. (2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BRA-67 redakcija nuo 2018 m. birželio 8 d.)
Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė (Lentelėje pateikiami duomenys apie tinkamas vietos projektų paraiškas,
pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu surinkusias ne mažiau kaip 60 balų, tačiau joms neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, todėl jos yra įrašytos į rezervinių vietos projektų
sąrašą. Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias pateikti vietos projektai, ir užpildoma pradedant paraiška, užėmusia pirmąją vietą
pagal skirtą kokybės balą, mažėjančia tvarka. Jei tokių paraiškų nėra, ši lentelė nepildoma.).

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris
(Nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas)

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei

Vietos projekto pavadinimas
(Nurodomas vietos projekto
pavadinimas)

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais
(Nurodomas vertinimo
metu VP suteiktas
pridėtinės vertės
(kokybės) balas)

pareiškėjas – fizinis asmuo)

Pareiškėjo
prašoma
paramos suma,
Eur
(Nurodoma
pareiškėjo prašoma
paramos suma, Eur
(nurodoma su ar be
PVM)

1
3
4
5
6
2
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

1.1.
1.n.
2. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“ (įrašomas VPS prioriteto
numeris, VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateiktas vietos projektas, pavadinimas ir kodas)

2.1.
n...
6. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės)
/ preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etapų, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) numeris

Vietos projekto paraiškos
registracijos data

Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų
registre esančią informaciją
(jei pareiškėjas – juridinis asmuo)
arba vardas ir pavardė (jei
pareiškėjas – fizinis asmuo)

1

2

3

4

Vietos projekto paraiškos vertintojų
komentarai
(Aiškiai, bet glaustai nurodomi motyvai, kodėl vietos
projektas buvo pripažintas netinkamu finansuoti /
atmestas. Informacija imama iš vietos projektų
paraiškų vertinimo ataskaitų.)

5
2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. BRA-177

6

Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape (Išvardijamos vietos
projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškos vertinimo metu, nes atliekant vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą nesurinko mažiausio privalomo surinkti
balų skaičiaus (surinko mažiau kaip 60 balų).)

1.
n...
Vietos projektų paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų preliminaraus planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo etape (Išvardijamos
vietos projektų paraiškos, atmestos atliekant preliminaraus vietos projekto paraiškos planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą.)

1.

KAUN-LEADER-6A-D3-7-2018

2018-05-15

UAB „SPECDECOR“

Vietos projekto planuojamų išlaidų tinkamumo
vertinimo metu nustatyta, kad planuojamos
išlaidos
neatitinka
Vietos
projektų,
įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, administravimo taisyklių,
patvirtintų, 2016-09-21 Žemės ūkio ministro
įsakymu Nr. 3D-544 aktualios redakcijos (toliau
– Taisyklės) 24 punkto ir VPS priemonės
„Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Ne
žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2.-SAVA-8.1 Finansavimo sąlygų
aprašo, patvirtinto VPS vykdytojos valdybos
posėdžio 2018 m. kovo 27 d. protokolu Nr. 123,
3.1. punkto reikalavimų. Paraiškos 5 dalyje
„Vietos projekto finansinis planas“ nurodoma,
jog ketinama patirti UAB „SPECDECOR“
gamybinio
statinio
statybos,
UAB
„SPECDECOR“
gamybinio
statinio
infrastruktūros įrengimo bei atlyginimo
architektams, inžinieriams ir konsultantams už
konsultacijas statant UAB „SPECDECOR“
gamybinį statinį ir įrengiant jo infrastuktūrą,
išlaidas. Taisyklių 24.6.1. punkte numatyta, jog
projekto įgyvendinimo išlaidos turi neviršyti
vidutinių atitinkamų prekių, paslaugų, darbų
rinkos kainų. Šio vietos projekto atveju, projekto
išlaidos turėjo būti pagrįstos bent 3 (trimis)
skirtingų darbų vykdytojų, prekių tiekėjų ir
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(arba)
paslaugų
teikėjų,
prekiaujančių
panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių
panašias paslaugas, atliekančių panašius darbus
(panašumo požymį apibūdinantys elementai: ta
pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė
specifikacija) ir kuriems tai yra įprasta
komercinė-ūkinė
veikla,
komerciniais
pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano
nuotraukų forma (anglų k. Print Screen), arba
kitu būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent
3 skirtingų darbų vykdytojų, prekių tiekėjų ir
(arba)
paslaugų
teikėjų,
prekiaujančių
panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių
panašias paslaugas, ir (arba) vykdančių panašius
darbus, ir kuriems tai yra įprasta komercinėūkinė veikla, siūlomas kainas. Pareiškėjo buvo
prašyta pateikti išlaidų kainas pagrindžiančius
dokumentus. Per nustatytą terminą pareiškėjas
nepatikslino
informacijos/dokumentų.
Remiantis Taisyklių 106.2 punktu, jeigu
pareiškėjas per VPS vykdytojos nurodytą
terminą trūkumų nepašalina arba pašalina
netinkamai, VPS vykdytoja pripažįsta, kad
vietos projekto paraiška netinkama. Nors vietos
projektas yra kokybiškas ir sukurtų pridėtinę
vertę siekiant VPS tikslų ir projektui suteikiama
70 (septyniasdešimt) balų, tačiau vietos
projektas nėra tinkamas teikti jį tolesniam
tinkamumo skirti paramą vertinimui. Remiantis
Taisyklių 108.2.2 punktu (108.2.2.vietos
projekto paraiška atmesta, dėl to, kad nebuvo
pagrįstas planuojamų išlaidų tinkamumas),
preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo metu
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nustatyta preliminari didžiausia galima paramos
suma 0,00 Eur be PVM.
Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų (Išvardijamos vietos projektų
paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete neliko paramos lėšų.)

1.
n...

Strategijos vykdytojo vadovas
(arba jo įgaliotas asmuo)

______________
(Parašas)

Atsakingas asmuo
(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)

_______________
(Parašas)

Kristina Švedaitė-Damašė____
(Vardas, pavardė)

Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė
(Vardas, pavardė)
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