ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2019 M. LIEPOS 17 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2019 m. liepos 17 d. Nr. 6
_____Alytus_____
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono
savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams“ (Nr. 42VS-KA-15-1-06810)
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“; Priemonę „Vietos turizmo skatinimas,
dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“; Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ atrankos.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo
vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Alytaus
rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą1:
Eil.
Nr.

Vietos projekto
paraiškos
atpažinties
(registracijos)
kodas2

Pareiškėjo
pavadinimas /
vardas, pavardė

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais

Prašoma
paramos suma,
Eur

Sprendimas3

4
5
6
7
1
2
3
I Prioriteto „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“ VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo
vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2-6.2“4
ALYTAlbertas
„Mobili daržovių parduotuvė“
75
32 000,00
Pritarti VP ir rekomenduoti jį
1.1. LEADER-6AAmšiejus
perduoti į kitą vertinimo etapą.
D-12-1-2019
ALYTŪkininkė Daiva „Verslo įkūrimas“
45
32 000,00
Pritarti VP ir rekomenduoti jį
1.2. LEADER-6ASakalauskienė
perduoti į kitą vertinimo etapą.
D-12-2-201
III Prioriteto „Vietos privalumų panaudojimas jos plėtrai“ VPS priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ / veiklos,
kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“5
100 000,00 Eur
ALYTKazimieras
“Verslo plėtra”
95
Pritarti VP ir rekomenduoti jį
1.1.
LEADER-6BKazlauskas
perduoti į kitą vertinimo etapą.
TD-13-1-2019
100 000,00 Eur
ALYTŪkininkė Giedrė
“Kaimo turizmo veiklos
65
Pritarti VP ir rekomenduoti jį
1.2.
LEADER-6BAldonienė
įvairinimas ir plėtra”
perduoti į kitą vertinimo etapą.
TD-13-2-2019
II Prioriteto „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“/ veiklos
sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“, kodas LEADER-19.2-7.6
1.1.
1

ALYT-

Alytaus rajono

„Kurnėnų Lauryno Radziukyno

80

100 000,00

Jeigu posėdyje nebuvo priimtas sprendimas pritarti vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą, ši lentelė išbraukiama.
Nurodomas VPS vykdytojos paraiškos registravimo metu suteiktas VP atpažinties kodas.
3
Nurodomas vietos projektų atrankos komiteto sprendimas dėl kiekvienos vietos projekto paraiškos.
4
Įrašomas VPS prioriteto numeris, priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateikti vietos projektai, pavadinimas ir kodas.
5
Įrašomas VPS prioriteto numeris, priemonės / veiklos srities, pagal kurią pateikti vietos projektai, pavadinimas ir kodas.
2

Pritarti VP ir rekomenduoti jį

LEADER-6BKI-14-1-2019

savivaldybės
administracija

mokyklos pritaikymas turizmo ir
edukacinėms veikloms”

perduoti į kitą vertinimo etapą.

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo6:
Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas / Vietos projekto
atpažinties (registracijos)
Sprendimas7
vardas, pavardė
pavadinimas
kodas
2
3
4
5
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“

1.
n.
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“
1.
n.
3.Grąžinti šiuos vietos projektus pakartotinai vertinti8:
Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas / Vietos projekto
Prašoma paramos
atpažinties (registracijos)
Sprendimas9
vardas, pavardė
pavadinimas
suma, Eur
kodas
2
3
4
5
6
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“

1.
6

Jeigu posėdžio metu nebuvo priimtas sprendimas nepritarti vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo, ši lentelė išbraukiama.
Nurodomas vietos projektų atrankos komiteto sprendimas dėl kiekvienos vietos projekto paraiškos.
8
Jeigu posėdžio metu nebuvo priimtas sprendimas gražinti vietos projektus pakartotinai vertinti, ši lentelė išbraukiama.
9
Nurodomas vietos projektų atrankos komiteto sprendimas kiekvienos vietos projekto paraiškos atžvilgiu, kodėl vietos projekto paraiška grąžinama vertinti iš naujo: turi būti
nurodyti glausti bet aiškūs argumentai, kodėl vietos projektų atrankos komiteto nariams kyla klausimų dėl VPS vykdytojos darbuotojų atlikto vietos projektų paraiškos
vertinimo rezultato, ir vertinimo terminas, per kurį turi būti atliktas pakartotinis vertinimas.
Jeigu grąžinimas gali turėti įtakos kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatams (pvz., konkretaus kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas biudžeto (pagal atskirą VPS priemonę ar jos veiklos sritį) neužteko visoms to paties kvietimo metu pateiktoms vietos projektų paraiškoms; vietos projektų atrankos
komitetas abejoja dėl vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktų balų pagrįstumo), kitų to paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projektų
paraiškų (pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį) administravimas turi būti sustabdomas iki bus įvertinta (-os) vietos projekto paraiška (-os) iš naujo ir visos to
paties kvietimo teikti vietos projektus vietos projekto paraiškos teikiamos vietos projektų atrankos komitetui tvirtinti iš naujo (tai turi būti nurodyta sprendime).
7

n.
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“
1.
n.
4. Patvirtinti šį vietos projektų preliminarų prioritetinį sąrašą10:
Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos) kodas

Pareiškėjo pavadinimas / vardas
ir pavardė

Vietos projekto pavadinimas

Pridėtinės vertės
(kokybės) balas11

2
3
4
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“

5

1.
n.
5. Patvirtinti šį vietos projektų rezervinį sąrašą12:
Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
Pareiškėjo pavadinimas /
Vietos projekto pavadinimas
Pridėtinės vertės
Prašoma
atpažinties (registracijos)
vardas ir pavardė
(kokybės) balas
paramos suma,
kodas
Eur
2
3
4
5
6
VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“

1.
n.
IŠ VISO:
13

10

Jeigu preliminarus prioritetinis vietos projektų sąrašas nebuvo sudaromas, ši lentelė išbraukiama.
Informacija lentelėje sugrupuojama pagal VPS priemones / veiklos sritis, pradedant projektu, užėmusiu pirmąją vietą pagal skirtą pridėtinės vertės (kokybės) balą,
mažėjančia tvarka.
12
Jeigu rezervinis vietos projektų sąrašas nebuvo sudaromas, ši lentelė išbraukiama.
13
Įrašoma bendra VPS priemonės / veiklos srities projektų 6 stulpelio suma (Eur).
11

Andrius Karlonas
(Vardas Pavardė,

Posėdžio pirmininkas
parašas)

Brigita
Montvilaitė
Posėdžio sekretorė
parašas)

(Vardas

Pavardė,

Vietos projektų atrankos komiteto nariai14:
_____Edita Zagurskienė__________
(Vardas Pavardė, parašas)

____Milda Stanevičienė__________
(Vardas Pavardė, parašas)

____Rūta Matonė_____________________
(Vardas Pavardė, parašas)

____Ramūnas Kuzmickas______________
(Vardas Pavardė, parašas)

____Vytas Kederys___________________
(Vardas Pavardė, parašas)

____Aldona Bunevičienė_______________
(Vardas Pavardė, parašas)

14

______Asta Kisielienė_________________
(Vardas Pavardė, parašas)

_____Linas Nedzinskas_______________
(Vardas Pavardė, parašas)

_____Tomas Vailionis________________
(Vardas Pavardė, parašas)

_______Andrius Karlonas______________
(Vardas Pavardė, parašas)

___________________________________
(Vardas Pavardė, parašas)

___________________________________
(Vardas Pavardė, parašas)

Nutariamąją dalį pasirašo visi posėdyje dalyvavę vietos projektų atrankos komiteto nariai (VP administravimo taisyklių 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos
sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 17.1 papunktis).

