Vietos plėtros strategijų,
įgyvendinamų bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu,
atrankos taisyklių
7 priedas
(VPS vertinimo ataskaitos forma)
VPS VERTINIMO ATASKAITA
1. BENDRA INFORMACIJA APIE VPS
1.1. VVG pavadinimas
1.2. VPS pavadinimas
kaimo vietovių VPS
1.3. Teikiamos VPS rūšis
dvisektorė VPS
Teritorija, kuriai parengta VPS,
1.4. teritorijos dydis km², gyventojų
skaičius ir tankumas
Laikotarpis, kuriam parengta
1.5.
VPS
VPS
rengimo
finansavimo
1.6. šaltinis ir skirta paramos suma
(Eur)

1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Paramos VPS įgyvendinti suma
(Eur)

galima didžiausia paramos
VPS įgyvendinti suma pagal
paramos VPS įgyvendinti
dydžio nustatymo metodiką
prašoma paramos VPS
įgyvendinti suma pagal
paraišką VPS įgyvendinti
nustatyta
ir
siūloma
paramos VPS įgyvendinti
suma po VPS vertinimo

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VVG ATSTOVAUJAMĄ TERITORIJĄ
VVG atstovaujamos teritorijos bendras gyventojų skaičius
VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų dalis pagal gyvenamąsias vietoves (proc.)1:
gyvenantys viensėdžiuose (vienkiemiuose)
gyvenantys gyv. vietovėse iki 200 gyventojų (išskyrus viensėdžius
(vienkiemius)
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 201 iki 1000 gyventojų
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 1001 iki 2999 gyventojų
gyvenantys gyv. vietovėse nuo 3000 iki 6000 gyventojų (išskyrus
savivaldybių centrus)

Jeigu VPS ir VPS prieduose nurodoma kitokia nei 2.2.1–2.2.6 papunkčiuose nurodyta gyvenamųjų vietovių klasifikacija
pagal gyventojų skaičių, 2.2 dalis turi būti pritaikoma pagal VPS pateikiamą informaciją.
1

2

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų dalis pagal amžių (proc.)2
iki 7 m.
7–13 m.
14–29 m.
30–39 m.
40–64 m.
65 m. ir vyresni

Jeigu VPS ir VPS prieduose nurodoma kitokia nei 2.3.1–2.3.6 papunkčiuose nurodyta gyventojų klasifikacija pagal
gyventojų amžių, 2.3 dalis turi būti pritaikoma pagal VPS pateikiamą informaciją.
2
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3.

VPS PRIORITETAI, PRIEMONĖS, SUPLANUOTOS LĖŠOS, RODIKLIAI, SĄSAJOS SU ES PRIORITETAIS
Sąsaja su kaimo plėtros
prioritetų tikslinėmis sritimis
VPS
(KP TS) ir ESIF teminiais
Rodikliai
Suplanuotos paramos lėšos
priemonės
tikslais (ESIF TT) arba sąsaja
(numatytų vietos
VPS priemonėms
finansavimo
su ES žvejybos ir akvakultūros
VPS priemonės ir veiklos sritys
projektų
skaičius
(proc. ir Eur3 nuo vietos
šaltinis
prioritetų
konkrečiais tikslais ir
pagal lentelės 3.1–
projektams suplanuotų lėšų)
(EŽŪFKP
arba
uždaviniais ir ESIF teminiais
3.3 eilutes, vnt.)
EJRŽF)
tikslais (ESIF TT)
(EŽŪFKP atveju sąsajos nurodomos
pagal KP TS kodus)

3.1.
I VPS prioritetas:
3.1.1. priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
3.1.1.1. veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>)

proc.
proc.
-

Eur
Eur

ESIF TT

-

jei veiklos sričių priemonė neturi, išbraukite
šias eilutes

3.1.1.2.
3.1.2.
<...>
3.2.
3.1.1.
3.1.1.1.

veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>)
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
<...>
II VPS prioritetas:
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>)

ESIF TT
-

proc.

-

ESIF TT
ESIF TT
ESIF TT

Eur
-

proc.
proc.
-

Eur
Eur

ESIF TT

-

jei veiklos sričių priemonė neturi, išbraukite
šias eilutes

3.1.1.2.
3.1.2.
<...>
3.3.
<...>
3.4.

3

veiklos sritis: „<...>“ (kodas <...>)
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
<...>
III VPS prioritetas:
<...>
Iš viso

ESIF TT
-

proc.

-

proc.
proc.

-

ESIF TT
ESIF TT
ESIF TT

Eur
Eur
Eur
-

ESIF TT
-

Paramos VPS įgyvendinti suma Eur pagal VPS prioritetus ir priemones turi būti nurodoma nuo paramos VPS įgyvendinti sumos, kuri nustatyta ir siūloma po VPS vertinimo.
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4.

4.1.

VPS PRIORITETAI IR PRIEMONIŲ SANTRAUKA
Pagal VPS
Tinkami paramos
priemonę
VPS priemonės ir veiklos
gavėjai ir tikslinė
remiamų
sritys
grupė
(jeigu tokia
projektų
yra)
pobūdis
I VPS prioritetas:

4.1.1.
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
4.1.1.1. veiklos sritis: „<...>“ (kodas
<...>)
jei veiklos sričių priemonė neturi,
išbraukite šias eilutes

4.1.1.2. veiklos sritis: „<...>“ (kodas
<...>)
4.1.2.
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
<...>
<...>
4.2.
II VPS prioritetas:
4.2.1.
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
4.2.1.1. veiklos sritis: „<...>“ (kodas
<...>)
jei veiklos sričių priemonė neturi,
išbraukite šias eilutes

4.2.1.2. veiklos sritis: „<...>“ (kodas
<...>)
4.2.2.
priemonė: „<...>“ (kodas <...>)
<...>
<...>
4.3.
III VPS prioritetas:
<...>
<...>

pelno

ne
pelno

Tinkamumo
sąlygos

Atrankos
kriterijai

Didžiausia
paramos suma
(Eur) ir paramos
lyginamoji dalis
(proc.)
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5.2.

INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS IR VPS VERTINIMO EIGĄ
Vertinimo
Siųstų
Vertinimo etapas
pradžios ir
paklausimų
pabaigos data
skaičius
El. paštu:
Paraiškos administracinės atitikties pradžia:
pabaiga:
Raštu:
vertinimas
pradžia:
El. paštu:
VVG tinkamumo vertinimas

5.3.

VPS tinkamumo vertinimas

5.4.

VPS pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimas
pabaiga:

5.

5.1.

6.

6.1.

pabaiga:
pradžia:
pabaiga:
pradžia:

VPS investavimo logika
Teminė VPS aprėptis ir numatomų veiksmų
mastas

6.4.

Jaunų žmonių įtrauktis į VVG sprendimų
procesus
Iš viso

7.
7.1.

Vertintojo išvada

Raštu:
El. paštu:
Raštu:

-

Pateikiama šios ataskaitos 6
dalyje

INFORMACIJA APIE VPS PRIDĖTINĖS VERTĖS (KOKYBĖS) VERTINIMO METU SUTEIKTUS BALUS
Didžiausias
VPS pridėtinės vertės (kokybės)
Suteiktas galutinis
galimas surinkti
Vertintojo išvada
vertinimo kriterijų reikšmės
balų skaičius
balų skaičius
Nurodykite, kiek procentų vietos projektams numatytų
VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų
lėšų planuojama skirti VPS priemonėms arba jų
VVG atstovaujamoje teritorijoje kūrimo

6.2.
6.3.

6.5.

Informacija apie patikras
vietoje
(jeigu buvo atliekamos)

veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų
kūrimas.
Trumpai apibūdinkite vertinimo rezultatus.
Nurodykite prie kiek ES kaimo plėtros tikslinių sričių
įgyvendinimo prisideda VPS (kaimo vietovių VPS
atveju), prie kiek ES kaimo plėtros tikslinių sričių ir
ES žuvininkystės prioritetų konkrečių tikslų
įgyvendinimo (dvisektorių VPS atveju).
Nurodykite, kiek VVG valdymo organe yra narių ir
kiek iš jų yra jaunų žmonių (proc.).

GALUTINĖ VPS VERTINIMO IŠVADA
siūloma skirti paramą VPS įgyvendinti
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7.2.

Siūlymas dėl paramos VPS įgyvendinti
siūloma neskirti paramos VPS įgyvendinti
skyrimo arba neskyrimo
Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Siūloma paramos VPS įgyvendinti suma __________________
(Eur) ir finansavimo šaltinis
__________________
Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Agentūros darbuotojai, atlikę vertinimą:
Eil.
Vertinimo etapas
Nr.
1.
Paraiškos administracinės atitikties vertinimas
2.
VVG tinkamumo vertinimas
3.
VPS tinkamumo vertinimas
4.
VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas
Nepriklausomi ekspertai, atlikę VPS vertinimą:
Eil.
Vertinimo etapas
Nr.
1.
VPS tinkamumo vertinimas
2.
VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas

Agentūros padalinys

Vertinimą atlikusio darbuotojo
pareigos, vardas, pavardė

Atstovaujama institucija

Vertinimą atlikusio nepriklausomo
eksperto pareigos, vardas, pavardė

Agentūros darbuotojas, sudaręs VPS vertinimo ataskaitą:

_______________________
(pareigos)

_______________
(parašas)

Agentūros darbuotojas, patvirtinęs sudarytą VPS vertinimo ataskaitą:
_______________________
_______________
(pareigos)

(parašas)

_________________________

___________________
(vardas ir pavardė)

___________________
(vardas ir pavardė)
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