VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS Nr.2017-V-03
Du tūkstančiai septynioliktųjų metų balandžio mėnesio penkta diena
Viršuliškių skg.38, Vilnius

Posėdis įvyko: 2017 m. balandžio 5 d., 10 val.
Susirinkimo pirmininkė: Violeta Jankauskienė
Susirinkimo sekretorė: Anželika Kerbed
Dalyvauja nariai: Anton Stankevič, Liucina Kotlovska, Danuta Darčanova, Renata Mickevič, Rima
Dubickaja, Vladislav Maliuk, , Lech Leonovič, Edvard Zakševskij (8 narių iš 15 dalyvauja kvorumas yra), Violeta Jankauskienė Vilniaus r. VVG pirmininkė, Irena Sakson Vilniaus r. VVG
finansininkė, Anželika Kerbed Vilniaus r. VVG VPS administratorė.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl valdybos supažindinimo su Vietos projektų vertinimo, atrankos ir
administravimo veiksmų atlikimo tvarka ir terminais.
2. Dėl nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų pasirašymo.
3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo pagal VPS prioriteto
Nr.2 „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ priemonę
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“( kodas:
LEADER-19.2-SAVA-7).
4. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 paskelbimo.
5. Einamieji klausimai.

1.

SVARSTYTA. V. Jankauskienė supažindino su Vietos projektų vertinimo, atrankos ir
administravimo veiksmų atlikimo tvarka ir terminais:
 Paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1, pagal priemonę
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“( kodas: LEADER-19.2SAVA-7) laikotarpis nuo 2017-04-10 iki 2017-05-10 d. Bus renkamos pirminės
paraiškos.
 Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo etapo sudėtinės dalys:
- vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas;
-vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas;

 Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga: rekomenduojama, kad visų vieno
kvietimo teikti vietos projektus metu užregistruotų pirminių vietos projektų paraiškų
vertinimas užtruktų ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo kvietimo teikti
pirmines vietos projektų paraiškas pabaigos;
 Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo dalis – vietos projektų pridėtinės vertės
(kokybės) vertinimas: Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) vertinama balais.
Didžiausia galima surinkti balų suma turi būti 100 (vienas šimtas). Laikoma, kad
vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant
VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu jam
suteikiama ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) balų;
 Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo dalis – vietos projektų planuojamų išlaidų
tinkamumo vertinimas: Vietos projekto planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas
atliekamas pagal išlaidų tinkamumo sąlygas, nurodytas Vietos projektų finansavimo
sąlygų apraše. Vietos projekto planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatas –
galimos didžiausios paramos sumos vietos projektui įgyvendinti nustatymas;
 Rezervinio vietos projektų sąrašo administravimas: Rezervinis vietos projektų sąrašas
– pirminės vietos projektų paraiškos, vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimo metu surinkusios ne mažiau kaip 70 (septyniasdešimt) balų, kurioms
neužteko kvietimo biudžeto lėšų
 Kvietimas pareiškėjui pateikti galutinę vietos projekto paraišką. Kvietimo pateikti
galutinę vietos projekto paraišką galiojimo laikas, kuris turi būti ne trumpesnis negu
2 (dvi) savaitės ir ne ilgesnis kaip 1 (vienas) mėnuo nuo informacinio pranešimo
įteikimo dienos;
 Antrasis vietos projektų paraiškų vertinimo etapas – galutinių vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties vertinimas kurio metu nustatoma, ar pateiktoje galutinėje
vietos projekto paraiškoje užpildyti visi privalomi pildyti laukai, ar prie galutinės
vietos projekto paraiškos pateikti visi privalomi pateikti dokumentai;
 Trečiasis etapas – galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas
kurio metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška (joje esanti informacija ir prie jos
pridedami dokumentai) ir kita patikimuose informaciniuose šaltiniuose esanti
informacija pagrindžia atitiktį tinkamumo sąlygoms ir vietos projektų vykdytojų

įsipareigojimams, nurodytiems patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų
apraše;
 Vietos projektų paraiškų kontrolinis vertinimas – Agentūros atliekamas visų vietos
projektų paraiškų pakartotinis vertinimas pagal visas vietos projektų finansavimo
sąlygas, nurodytas patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše. Vietos
projektų paraiškų kontrolinis vertinimas atliekamas po VPS vykdytojos atlikto visų
vietos projektų paraiškų vertinimo pabaigos iki jų patvirtinimo vietos projektų
atrankos komitete;
 Vietos projektų tvirtinimas vietos projektų atrankos komitete;
 Vietos projekto vykdymo sutartis – vietos projekto finansavimo sąlygas nustatantis
dokumentas, sudaromas tarp šalių (pavyzdines Vietos projekto vykdymo sutarčių
formas rengia Agentūra);
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarti Vietos projektų vertinimo, atrankos ir administravimo
veiksmams, atlikimo tvarkai ir terminams.
SVARSTYTA. V. Jankauskienė įteikė visiems posėdyje dalyvavusiems valdybos

2.

nariams nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pasirašymui.
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Visi valdybos nariai pasirašė nešališkumo ir konfidencialumo
deklaracijas.
SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad prieš pradedant Paprasto kaimo

3.

vietovių kvietimą teikti vietos projektus Nr. 1, reikia patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų
aprašą pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“ priemonę
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“( kodas: LEADER-19.2-SAVA-7).
Suderintas su NMA Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas buvo siustas valdybos nariams
susipažinimui.
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarta parengtam Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimui.
4.

SVARSTYTA. V. Jankauskienė informavo, kad pagal VP administravimo taisykles

kvietimas teikti vietos projektus turi būti skelbiamas bent viename VVG teritorijoje platinamame
rajoniniame ir (arba) regioniniame laikraštyje, VPS vykdytojos interneto tinklalapyje, Agentūros
interneto tinklalapyje www.nma.lt (skelbiama Agentūros vidaus procedūrų nustatyta tvarka).

Siūloma skelbimą patalpinti VVG teritorijoje platinamame rajoniniame laikraštyje „Vilniaus krašto
savaitraštis“ , VVG ir NMA tinklalapiuose.
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarta patalpinti VVG teritorijoje platinamame rajoniniame laikraštyje
„Vilniaus krašto savaitraštis“ , VVG ir NMA tinklalapiuose.
5.

SVARSTYTA. Kiti klausimai:
-dėl visuotinio Vilniaus rajono VVG susirinkimo datos. Siūloma pakeisti ankščiau

numatyta data (2017 m. gegužės 5 d. 15.00 val.) ir organizuoti visuotinį susirinkimą 2017 m.
gegužės 15 d. 15.00 val. Nemėžio kaimo ir totorių bendruomenės centre (Totorių g. 4, Nemėžio k.,
Nemėžio sen., Vilniaus r.).
BALSUOTA. 8- už. Vienbalsiai.
NUTARTA. Pritarti siūlymams.
Susirinkimo pirmininkė
Susirinkimo sekretorė

Violeta Jankauskienė
Anželika Kerbed

