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VPS priemonės tikslas –  

skatinti vietos iniciatyvas, 

bendruomeniškumą, partnerystę ir 

turimų išteklių efektyvų naudojimą. 
 



Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje  

Pareiškėjai - NVO (asociacija, VšĮ) 

80/95 
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15 000 



Galimi pareiškėjai: VVG teritorijoje registruota ir 

veikianti  NVO (asociacija, viešoji įstaiga). 

Galimi partneriai: VVG teritorijoje registruotas ir 

veikiantis juridinis asmuo: NVO (asociacija, viešoji 

įstaiga), VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono 

savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos. 

Pareiškėjai ir partneriai turės atitikti visus FSA numatytus 

bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir 

papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus. 



  

Kaimo vietovėse, kartais net viename kaime yra nemažai viešuosius poreikius atstovaujančių 
organizacijų, jų gebėjimai ir veiklos patirtis skirtinga. Tai NVO bendruomeniškumo ir 
partnerystės stiprinimui skirta priemonė, kurioje sąveikautų keli vietos bendruomenės 
subjektai. Tokie projektai galės būti įgyvendinami kelių seniūnijų mastu, jie turės didesnę pridėtinę 
vertę, nes bus didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, mažesni projekto administravimo kaštai, 
taip pat, bus užtikrintas kokybiškesnis projektų įgyvendinimas, viešinimas ir skaidrumas. 

Bus ugdoma visos VVG teritorijos bendruomenės žmogiškieji ir instituciniai gebėjimai veikti kartu. 

Priemonės išskirtinumas - sutelkti ir bendrai naudoti turimus potencialių pareiškėjų ir 

partnerių išteklius. 

 Galimos veiklos: bendrų renginių susijusių su saugumu, kultūra, sveika gyvensena ir sportu 

(kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių) organizavimas.  
Projektų idėjos gali būti sąveikos tarp vietos bendruomenių, mokyklų, kultūros centrų, savivaldos ar 

kitų organizacijų, užtikrinimas ir turimų išteklių naudojimas (pvz. mokykla leidžia naudotis 
patalpomis stovykloms, būrelių veiklai, kuriuos organizuoja bendruomenė, renginiams organizuoti 

naudojama partnerio turima įranga (garso aparatūra, sceną, transportas ar kita įranga).  

Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas – Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorija. 
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Eil. 

Nr. 
Vietos projektų atrankos kriterijus Suteikiami balai 

1.  Projekto naudos gavėjų didesnė          

teritorinė aprėptis (matuojama seniūnijų 

skaičiumi).  

Projekto naudos gavėjai yra: 

 iš 3 ir daugiau seniūnijų – 30 balų; 

iš 2 seniūnijų – 20 balų.  

2. Projektas turi daugiau socialinių 

partnerių.  

  

Projektas turi: 

3 ir daugiau socialinių partnerių – 30 balų; 

2 socialinius partnerius – 20 balų.  

3. Projekto dalyvių skaičius  Projekto veiklose dalyvaus: 

daugiau kaip 100 dalyvių  - 20 balų;  

nuo 51 iki 100 (imtinai) dalyvių – 15 balų; 

nuo 25 iki 50 (imtinai) dalyvių – 10  balų.  

4.  Projekto tikslinė grupė vaikai ir 

jaunimas iki 29 m. (imtinai). 

 

Projekto įgyvendinimo metu daugiau kaip 50 proc. 

planuojamų projekto dalyvių yra vaikai ir jaunimas  

iki 29 m. (imtinai) – 20 balų. 

 

Atrankos kriterijai 

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje  

100 
40 
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30 
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20 



Tinkamumo sąlygos 

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje  

Projektas įgyvendinamas mažiausiai trijų partnerių ir vykdomos bendros 
veiklos VVG teritorijoje 

Projekto naudos gavėjai privalo būti mažiausiai dviejų seniūnijų atstovai 

Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas – VVG  teritorija 

Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą 

Pareiškėjas nėra įgyvendinęs projekto, finansuoto VVG, kurio idėja, tikslas 
ir veiklos tapačios teikiamam vietos projektui 
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Tinkamos išlaidų kategorijos 

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje 

Naujų prekių įsigijimo (išskyrus motorinių transporto priemonių 
įsigijimą) 

Paslaugų, būtinų projekto įgyvendinimui, įsigijimo išlaidos. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos (įskaitant viešinimo priemonių, 
nurodytų Vietos projektų administravimo taisyklių 155–160 

punktuose, įsigijimo) 
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Tinkamos išlaidų kategorijos 

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje 

Įnašas natūra – savanoriškais darbais turi atitikti Vietos projektų 
administravimo taisyklių 5 priede nurodytus reikalavimus.  

PVM, kurio projekto vykdytojas pagal PVMĮ neturi ar negalėtų turėti 
galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš paramos 

lėšų. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės 
institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės 
ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 straipsnio 38 dalyje, PVM 

yra tinkama finansuoti išlaida. 

Netiesioginės vietos projekto išlaidos - išlaidos, kurioms apmokėti 
taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, 

apskaičiuotos pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 6 priede 
pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų.  
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 neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir 

neišvardytos FSA, neišvardytos paraiškoje  

 išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas); 

 nepagrįstai didelės išlaidos; 

 vietos projekto einamosios administravimo išlaidos; 

 nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 

 naudotų prekių įsigijimo išlaidos; 

 baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

 išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, 

kitų piniginių išteklių,  

 PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos projektų administravimo 

taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę 

įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš 

paramos lėšų; 

 išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų valdymo principo 

 trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu; 

 išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų Pirkimų taisyklėse; 

 motorinės transporto priemonės įsigijimo išlaidos; 

 dviračių, riedžių, paspirtukų, riedlenčių ir panašaus pobūdžio prekių įsigijimo išlaidos; 

 baidarių ir kito vandens pramogų inventoriaus bei transporto įsigijimo išlaidos. 

 investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas) 
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Tinkamas nuosavas indėlis 

pareiškėjo nuosavos piniginės arba skolintos lėšos 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos (pasirašoma 
jungtinės veiklos sutartis) 

Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – 
savanorišku darbu (tik fiziniu) 
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Įnašas natūra  

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos 
grupės teritorijoje  

Savanoriški darbai: patalpų ar/ir teritorijos, techninių priemonių 
paruošimas renginiams; patalpų ar/ir teritorijos, techninių priemonių 
sutvarkymas po renginių; renginių dalyvių aptarnavimas; nepilnamečių 
projektų dalyvių priežiūra, vadovavimas; informacinės sklaidos priemonių 
gamyba; renginių vedimas, moderavimas, teisėjavimas sporto varžybose 

12 

Savanoriškų darbų atlikimo patikrinimai vykdomi  nuotoliniu būdu. Projekto 

vykdytojas atsiunčia reikiamą informaciją apie vykstančius savanoriškus 

darbus mobiliąja programėle „NMA Agro“ savanoriškų darbų vykdymo 

faktams patikrinti. 



13 

Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu 

(30 proc. avansas) 

Sąskaitų apmokėjimo 

Išlaidų kompensavimo 



Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 
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Kauno rajono vietos veiklos grupė 

www.kaunorvvg.lt 

Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 

Tel. +370 686 714 68 

El. p. informacija.krvvg@gmail.com 

 

 

 


