
 

Kauno rajono vietos veiklos grupė 
Informacinis renginys 

 Kvietimo Nr. 23 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros 

atnaujinimas ir įrengimas“ pristatymas  
 

 

 

 

 

2022 m. vasaro 8 d. 

Administratorius – konsultantas Vytautas Zubas 

                                     

         

     



 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos 

bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis 

 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir 

įrengimas“ 

 Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.  

 

 

 VPS priemonės tikslas - gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą, 

socialinę ir ekonominę gerovę. 
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Remiamos veiklos 

Viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, 
susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir 

kitomis veiklomis kaime, sukūrimas arba 
atnaujinimas. Vietos projektais turi būti siekiama 

didinti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, 
gerinti gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų 
iniciatyvumą. Galimos projektų idėjos: prieigų prie 
vandens telkinių sutvarkymas ar įrengimas, sporto ir 
poilsio zonų (pvz. parkuose, prie piliakalnių ir pan.) 

įrengimas, kitų viešųjų erdvių įrengimas ir 
sutvarkymas. 
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23 kvietimas  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 25 d. 8:00 val. iki 2022 m. 
balandžio 21 d. 17:00 val. Nuo balandžio 1 d. el. parašu, el. p. projektai.krvvg@gmail.com  

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 140 000 
Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui 
įgyvendinti 70 000 Eur 

 

Paramos intensyvumas iki 80 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų 
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Kvietimas 

Finansavimo sąlygų aprašas su priedais: 

– 1 priedas Vietos projekto paraiška; 

– 2 priedas Jungtinės veiklos sutartis; 

 

– Su dokumentacija galima susipažinti: 

– VVG svetainėje www.kaunorvvg.lt 

– VVG biure, adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav.. 
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http://www.kaunorvvg.lt/


 

Kvietimas 

Finansavimo sąlygų aprašas su priedais: 

◦ 1 priedas Vietos projekto paraiška; 

◦ 2 priedas Jungtinės veiklos sutartis; 

 

◦ Su dokumentacija galima susipažinti: 

◦ VVG svetainėje www.kaunorvvg.lt 

◦ VVG biure, adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. sav. 
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http://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0306152001498475636.pdf
http://www.kaunorvvg.lt/


Tinkami pareiškėjai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir 
veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG teritorijoje 
veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, 
biudžetinės įstaigos. 

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos 
ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus 
bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai 
nustatyti) tinkamumo reikalavimus. FSA 4.2.3.1. yra nustatytas specialusis 
reikalavimas pareiškėjui: Pareiškėjas turi būti įregistruotas ne vėliau, kaip 12 
mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos. 
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Galimi partneriai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir 
veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG teritorijoje 
veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, jos 
įsteigtos įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos. 

 

Partneriai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti 
sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“, partneriui taikomus 
bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi 

reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus. 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projektų atrankos 

kriterijus 
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas 

1.  Projektas skirtas laisvalaikio ir 

sveikatingumo infrastruktūros* 

kūrimui ir plėtrai. 

Jei projekto įgyvendinimo metu 

sukuriama ar plėtojama 

laisvalaikio ir sveikatingumo 

infrastruktūra, skiriama 30 balų. 

Pirminėje paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kokia 

infrastruktūra bus įrengiama ar atnaujinama projekto 

įgyvendinimo metu ir kaip ji prisidės prie laisvalaikio ir 

sveikatingumo plėtros. Vertinama pagal paraiškos 2.8 

punkte „Vietos projekto įgyvendinimo vieta“ ir 3 lentelėje 

„Vietos projekto idėjos aprašymas“ pateiktą informaciją. 

2. Projektas apima kultūros paveldo 

objektų, įtrauktų į nekilnojamų 

kultūros vertybių sąrašą, 

atnaujinimą, (iš)saugojimą, 

restauraciją, renovaciją ir 

pa(si)keitimą. 

Jei projektas apima kultūros 

paveldo objektų, įtrauktų į 

nekilnojamų kultūros vertybių 

sąrašą, atnaujinimą, 

(iš)saugojimą, restauraciją, 

renovaciją ir pa(si)keitimą, 

skiriama 20 balų; 

kitiems projektams balai 

neskiriami. 

Pirminėje paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kokios 

infrastruktūros įrengimui ar atnaujinimui skiriamas 

projektas, taip pat pateikiami dokumentai, įrodantys, kad 

objektas įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. 

Vertinama pagal paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto 

idėjos aprašymas“ ir 4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis 

vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktą informaciją 

bei pridedamus dokumentus susijusius su kultūros 

paveldu. 
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*Infrastruktūra laikoma – naujos viešosios erdvės sukūrimas ar plėtra. Sveikatingumo infrastruktūrai priskiriami: sporto aikštelės, 

stadionai, lauko treniruokliai, sveikatingumo ir dviračių takai, kiti laisvai prieinami, nemokami sporto ir fizinės kultūros objektai. 

Laisvalaikio infrastruktūrai priskiriami: vaikų žaidimo aikštelės, pavėsinės, suoleliai, parkai ir kitos pasivaikščiojimo vietos, 

kultūrinių ir kitų masinių renginių objektai. 

Atrankos kriterijai 

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

100 
40 

30 

20 



Eil. 

Nr. 

Vietos projektų atrankos 

kriterijus 
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas 

3. Didesnis projekto naudos 

gavėjų skaičius.  

Jei projekto naudos gavėjų skaičius: 

daugiau, kaip 3000 žm. – 30 balų; 

nuo 2001 iki 3000 žm. – 20 balų; 

nuo  1001 iki 2000 žm. – 10 balų. 

  

Vertinama pagal Pirminės paraiškos 4 lentelėje 

„Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos 

kriterijams“ pateiktą informaciją. Naudos gavėjų 

skaičius apskaičiuojamas remiantis sekančia 

informacija: pateikiamas spausdintas žemėlapio 

fragmentas iš www.maps.lt, kuriame apibrėžtos 

gyvenamos vietovės, kurios patenka į teritoriją 10 

km atstumu, važiuojant automobiliu, nuo 

atnaujinamo ar įrengiamo objekto VVG 

teritorijoje. Pateikiama seniūnijų informacija apie 

gyventojų skaičių, deklaravusių savo gyvenamą 

vietą šiose gyvenamose vietovėse 2017 m. sausio 

1 d. duomenimis. 
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Atrankos kriterijai 

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 
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Eil. 

Nr. 

Vietos projektų atrankos 

kriterijus 
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas 

4. Projektas apima daugiau 

tikslinių grupių (jaunimui, 

jaunoms šeimoms, senjorams).  

Jei projekto rezultatai skirti: 

 2 ar daugiau tikslinėms grupėms - 20 balų; 

1 grupei – 10 balų.  

 

Tikslinių grupių skirstymas: 

1.Jaunimui iki 29 m. 

2.Jaunoms šeimoms. 

3.Senjorams. 

 

Paraiškoje turi būti aiškiai pagrįsta, kokioms 

tikslinėms grupėms skiriami projekto rezultatai. 
Vertinama pagal Pirminės paraiškos 3 lentelėje „Vietos 

projekto idėjos aprašymas“ ir 4 lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktą 

informaciją.   

Pareiškėjas turi aiškiai aprašyti tikslines grupes ir kaip 

kiekviena tikslinė grupė galės naudotis projekto rezultatais. 

Pvz. jeigu įrengiama vaikų žaidimo aikštelė, tikslinė grupė - 

jaunos šeimos, jeigu įrengiama krepšinio aikštelė, tikslinė 

grupė - jaunimas iki 29 m., jeigu įrengiama pavėsine su 

šaškių/šachmatų stalu, tikslinė grupė – senjorai,  jeigu 

įrengiamas parkas, kuriame yra ir vaikų zona, ir senjorams 

skirta laisvalaikio zona ir jaunimui pritaikyta erdvė, tokiu 

atveju yra visos tikslinės grupės. Turi būti aiškiai 

suprantamas skirtumas tarp tikslinės grupės ir galimybės 

naudotis, pvz. krepšinio aikštele gali naudotis ir senjorai, ir 

jaunos šeimos,  tačiau jie nėra tikslinė grupė. 
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Atrankos kriterijai 

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 
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Specialiosios tinkamumo sąlygos 
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Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

Projektas turi būti parengtas įtraukiant tikslinę grupę, t.y. atliktos 
apklausos, tyrimai, analizės ir pan. įrodančios projekto poreikį 

Projektas yra viešojo pobūdžio ir jo įgyvendinimo metu įrengiama, 

sutvarkoma, atnaujinama viešoji erdvė skirta visuomenės poreikių 

tenkinimui 

Pareiškėjas turi užtikrinti projekto tęstinumą (pateikti aiškų viešosios erdvės 
priežiūros užtikrinimo planą) 



Tinkamas nuosavas indėlis 
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Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos 

Pareiškėjo skolintos lėšos  

 20 proc.  



Tinkamos išlaidos  
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Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

Naujų prekių, susijusių su viešosios erdvės sukūrimu ir atnaujinimu, įsigijimo išlaidos 
(išskyrus motorinių transporto priemonių įsigijimą) 

Naujų įrenginių ir (arba) įrangos, susijusių su viešosios erdvės sukūrimu ir 
atnaujinimu, įsigijimo ir įrengimo išlaidos 

Darbų, susijusių su viešosios erdvės sukūrimu ir atnaujinimu, išlaidos 

Paslaugų, susijusių su viešosios erdvės sukūrimu ir atnaujinimu, išlaidos 



Tinkamos išlaidos (2) 
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Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas 

Bendrosios išlaidos, įskaitant viešinimo priemones, tačiau ne daugiau kaip 10 (dešimt) 
proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų 

finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias). Kai nėra rengiamas techninis projektas, bendrosios 
išlaidos gali būti ne didesnės kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) be PVM. 

Netiesioginės vietos projekto 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. 

Pridėtinės vertės mokestis, kurio projekto vykdytojas pagal PVMĮ neturi ar negalėtų 
turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą,  



 Netiesioginės vietos projekto išlaidos – išlaidos, kurios 

nėra skiriamos tiesiogiai vietos projekto veikloms 

įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su 

tiesioginėmis išlaidomis. 

  Projekto veiklos rangos (angl. outsourcing) išlaidos – 

veiklos, kurią projekto vykdytojas perduoda įgyvendinti 

trečiajai šaliai (paslaugų teikėjui, prekių tiekėjui ar 

rangovui), tiesioginės išlaidos.  Nekilnojamojo turto, 

statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų, taip pat 

įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 

visais atvejais laikomos projekto veiklos rangos 

išlaidomis. 
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 24.2. būti detaliai išdėstytos vietos projekto paraiškoje;  

 24.3. būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto 

įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai nebūtų 

pasiekti be vietos projekte numatytų prašomų finansuoti 

išlaidų); 

 24.4. būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir jo 

kontrolės laikotarpiu (pvz., patikrų vietoje, auditų metu 

įmanoma įsitikinti, kad tokios išlaidos buvo faktiškai patirtos); 

 24.5. būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo 

metu, t. y. vietos projekto išlaidos, numatytos vietos projekto 

paraiškoje ir patvirtintame vietos projekte, jo įgyvendinimo 

metu negali būti keičiamos arba papildomos naujomis, 

išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 133.3 papunktyje; 
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 Paraiškoje prašomos finansuoti išlaidos turi neviršyti rinkos kainų. 

Pagrindžiama Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunktyje 

nurodytu būdu (nurodomi alternatyvūs būdai): 

 

  1. bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų bei darbų  teikėjų, 

prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas 

(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 (trijų) skirtingų 

prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir 

(arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė 

veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis dokumentas 

(komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš 

prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG 

teritorijoje; 
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 2. ŽŪM, Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF 

administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba) 

paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, kurie taikomi tokioms 

pat išlaidoms įgyvendinant  panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos 

gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams (Europos socialiniam 

fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi 

rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami 

interneto tinklalapio http://www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ 

skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“). 
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1. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu 

(iki 50 proc. avansas); 

 

2. Sąskaitų apmokėjimo; 

 

3. Išlaidų kompensavimo. 
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Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.,/MS Teams/Zoom 
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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 

 

 

 


