Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių 6 priedas

KETVIRTINĖ HORIZONTALIŲ SRIČIŲ PASIEKIMŲ ATASKAITA

Eil.
Nr.

Vietos veiklos
grupės
pavadinimas

Vietos projekto
paraiškos kodas

Vietos projekto
vykdytojo
pavadinimas arba
vardas ir pavardė

Vietos projekto
vykdytojo teisinis
statusas

Patvirtinta paramos
suma, Eur
(atitinkamai su PVM
ar be PVM)

2

MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, Eur

Investicijų dalis,
tenkanti horizontaliai
sričiai, proc.

Veiksmo apibūdinimas
(iki 20 žodžių, vietos projekto
pagrindinei veiklai įvertinti)

Veiksmo rezultato
rodiklio pavadinimas ir
skaitinė reikšmė

3

JAUNIMO skatinimo veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, Eur

Investicijų dalis,
Veiksmo apibūdinimas
tenkanti
(iki 20 žodžių, vietos
horizontaliai sričiai, projekto pagrindinei veiklai
proc.
įvertinti)

Veiksmo rezultato
rodiklio
pavadinimas ir
skaitinė reikšmė

4

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
tenkanti horizontaliai
sričiai, Eur

Investicijų dalis,
Veiksmo apibūdinimas
tenkanti horizontaliai (iki 20 žodžių, vietos projekto
sričiai, proc.
pagrindinei veiklai įvertinti)

Tikslinė grupė

5

NIMO veiksmų įgyvendinimas
Investicijų dalis, Investicijų dalis,
Veiksmo rezultato
tenkanti
tenkanti
rodiklio pavadinimas
tikslinei grupei, tikslinei grupei,
ir skaitinė reikšmė
Eur
proc.

Socialinio
poveikio tema

Socialinio poveikio
rodiklio pavadinimas ir
skaitinė reikšmė (bendra)

6

KULTŪROS veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis, Investicijų dalis,
Veiksmo apibūdinimas
(iki Veiksmo rezultato Pridėtinės vertės
tenkanti
tenkanti
20 žodžių, vietos projekto
rodiklio pavadinimas didinimo sritis
horizontaliai
horizontaliai
pagrindinei veiklai įvertinti)
ir skaitinė reikšmė
(iki 20 žodžių)
sričiai, Eur
sričiai, proc.

7

DARNAUS VYSTYMOSI (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, Eur

Investicijų
Veiksmo rezultato
Veiksmo apibūdinimas
(iki
dalis, tenkanti
rodiklio
20 žodžių, vietos projekto pagrindinei
horizontaliai
pavadinimas ir
veiklai įvertinti)
sričiai, proc.
skaitinė reikšmė

Konkretaus
veiksmo poveikis
aplinkai
(iki 20 žodžių)

Konkretaus
veiksmo poveikis
klimato kaitos
švelninimui
(iki 20 žodžių)

8

GERONTOLOGIJOS (įskaitant senjorų užimtumo, lankymo paslaugų ir pan.) veiksmų įgyvendinimas

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, Eur

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, proc.

Veiksmo apibūdinimas
(iki 20 žodžių, vietos projekto
pagrindinei veiklai įvertinti)

Veiksmo rezultato
rodiklio pavadinimas
ir skaitinė reikšmė

9

GERESNĖS INFRASTRUKTŪROS kūrimo veiksmų

Atitikties
žyma

Investicijų dalis,
Investicijų dalis,
Veiksmo apibūdinimas
tenkanti
tenkanti
(iki 20 žodžių, vietos
horizontaliai sričiai, horizontaliai sričiai, projekto pagrindinei veiklai
Eur
proc.
įvertinti)

Veiksmo rezultato
rodiklio
pavadinimas ir
skaitinė reikšmė

Gyventojų, gaunančių
naudą dėl pagerintos
infrastruktūros, skaičius
(vnt.)

10

INOVACIJŲ ir NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ kūrimo veiksmų
Investicijų dalis,
tenkanti
Atitikties žyma
horizontaliai sričiai,
Eur

Investicijų dalis,
tenkanti
horizontaliai
sričiai, proc.

Veiksmo apibūdinimas
(iki 20 žodžių, vietos projekto
pagrindinei veiklai įvertinti)

Veiksmo rezultato Konkrečios inovacijos (būdo,
rodiklio
metodo, proceso, investicijos) ar
pavadinimas ir
naujos technologijos
skaitinė reikšmė
pavadinimas

Atskirų ataskaitos dalių pildymo instrukcija
Eil.
Nr.

1

Objektas

Pildymo instrukcija

Jeigu vietos projekte yra numatytas konkretus tikslas,
pavyzdžiui jaunimo klubo įrengimas, jis visa apimtimi turi
būti priskirtas horizontaliai sričiai "JAUNIMO skatinimo
veiksmų įgyvendinimas".
Jeigu vietos projektas prisideda prie kelių horizontalių sričių,
pvz.: jaunimo organizacijos projektas, skirtas senjorų
lankymui namuose, jis turi būti priskirtas dviem
horizontalioms sritims: "JAUNIMO skatinimo veiksmų
įgyvendinimas" ir "GERONTOLOGIJOS (įskaitant senjorų
užimtumo, lankymo paslaugų ir pan.) veiksmų
įgyvendinimas".
Jeigu vietos projektas yra verslo ir jame kuriamos naujos
darbo vietos, tačiau priemonėje yra numatyti atrankos
kriterijai, suteikiantis pirmumą moterims ir jaunimui, jis turi
būti priskiriamas trims horizontalioms sritims "MOTERŲ IR
VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ veiksmų įgyvendinimas",
"JAUNIMO skatinimo veiksmų įgyvendinimas" ir
Vietos projekto priskyrimas horizontaliai sričiai
"SOCIALINĖS
ATSKIRTIES
MAŽINIMO
veiksmų
(-ims)
įgyvendinimas".

Pastabos
Tokiu atveju išlaidos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti
turi
būti
priskiriamos
vienai
horizontaliai sričiai.

Tokiu atveju išlaidos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti turi būti dalijamos proporcingai arba
priskiriamos konkrečiai horizontaliai sričiai pagal
investicijų pobūdį.

Tokiu atveju išlaidos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti turi būti dalijamos proporcingai arba
priskiriamos konkrečiai horizontaliai sričiai pagal
investicijų pobūdį.

Jeigu vietos projektas yra veiklos ("minkštas"), jis turi būti
priskiriamas tai horizontaliai sričiai, kurios tema numatyta
vietos projekte. Pvz.: jeigu vyksta tradicinių amatų dirbtuvės,
vietos
projektas
priskiriamas
horizontaliai
sričiai Tokiu atveju išlaidos, skirtos vietos projektui
"KULTŪROS veiksmų įgyvendinimas", jeigu vyksta įgyvendinti
turi
būti
priskiriamos
vienai
aplinkosaugos akcijos (pakrančių tvarkymas ar kt.), jis horizontaliai sričiai.
priskiriamas horizontaliai sričiai "DARNAUS VYSTYMOSI
(įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo
veiksmus) veiksmų įgyvendinimas".
Jeigu vietos projektas yra veiklos ("minkštas"), tačiau jame
numatytos veiklos susijusios su skirtingomis horizontaliomis
sritimis, pavyzdžiui: meno dirbtuvės tik jaunimui, jis turi būti
priskiriamas dviem horizontalioms sritims "KULTŪROS
veiksmų įgyvendinimas" ir "JAUNIMO skatinimo veiksmų
įgyvendinimas".

Tokiu atveju išlaidos, skirtos vietos projektui
įgyvendinti turi būti dalijamos proporcingai arba
priskiriamos konkrečiai horizontaliai sričiai pagal
investicijų pobūdį.
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Stulpelis "B" "Vietos veiklos grupės
pavadinimas"
Stulpelis "C" "Vietos projekto paraiškos
kodas"

Nurodomas pilnas vietos veiklos grupės pavadinimas,
atitinkantis VĮ Registrų centro duomenis.
Nurodomas tikslus vietos projekto paraiškos kodas,
suteikiamas registruojant vietos projekto paraišką.
Nurodomas pilnas vietos projekto vykdytojo (juridinio
Stulpelis "D" "Vietos projekto vykdytojo
asmens) pavadinimas, atitinkantis VĮ Registrų centro
pavadinimas arba vardas ir pavardė"
duomenis, arba (fizinio asmens) vardas ir pavardė.
Nurodomas tikslus vietos projekto vykdytojo (juridinio
asmens) teisinis statusas, atitinkantis VĮ Registrų centro
duomenis, pvz.: viešoji įstaiga, asociacija, mažoji bendrija
Stulpelis "E" "Vietos projekto vykdytojo
(MB), uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ar pan. Jeigu vietos
teisinis statusas"
projekto vykdytojas yra fizinis asmuo nurodomas jo veikimo
pagrindas, pvz.: verslo liudijimas, individualios veiklos
pažyma, ūkininkas ir pan.
Nurodoma PATVIRTINTA paramos suma, pagal Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Stulpelis "F" "Patvirtinta paramos suma, Eur direktoriaus įsakymą arba paramos sutartį (kai taikoma).
(atitinkami su PVM ar be PVM)"
Suma nurodoma su PVM ar be jo, atsižvelgiant į konkretaus
vietos projekto pobūdį ir įvertintą galimybę skirti paramą su
PVM ar be PVM.
Vienas vietos projektas gali prisidėti prie vienos
Stulpeliai "G", "L" "Q", "AA", "AG", "AN", "AS" Įvertinus vietos projekto atitiktį nurodoma "TAIP" arba "NE" arba kelių horizontalių sričių, tad pildoma turi būti
ir "AY" "Atitikties žyma"
kiekviename lentelės stulpelyje.
pagal vietos projekto pobūdį ir rodiklius, jame
numatytas veiklas bei investicijas.
Stulpeliai "H", "M", "R", "AB", "AH", "AO", Nurodoma konkretaus vietos projekto investicijų dalis (Eur),
"AT" ir "AZ" "Investicijų dalis, tenkanti kuria prisidedama prie konkrečios horizontalios srities ar Žr. 1 eilutės pastabas.
horizontaliajai sričiai, Eur"
kelių horizontalių sričių.
Jeigu vietos projekte yra numatyta viena tikslinė
grupė, "V" stulpelyje nurodoma visa vietos projekto
Stulpelis "V" "Investicijų dalis, tenkanti
suma, jeigu vietos projekte yra kelios tikslinės
tikslinei grupei, Eur" horizontaliojoje srityje Nurodomas konkretaus vietos projekto investicijų dalis (Eur)
grupės, tai vietos projekto investicijų suma dalijama
"SOCIALINĖS
ATSKIRTIES
MAŽINIMO tenkanti konkrečiai tikslinei grupei (vietos projekto viduje).
pagal konkrečias investicijas, tenkančias tikslinei
veiksmų įgyvendinimas"
grupei arba proporcingai, pagal numatytų tikslinių
grupių skaičių.
Nurodoma konkretaus vietos projekto investicijų dalis
Stulpeliai "I", "N" "S", "AC", "AI", "AP", "AU" ir
(proc.), kuria prisidedama prie konkrečios srities ar kelių
"BA"
"Investicijų
dalis,
tenkanti
Skaičiuojamas išvestinis proc.
sričių. Procentinė dalis suskaičiuojama pagal stulpelių", "M",
horizontaliajai sričiai, proc."
"R", "AB", "AH", "AO", "AT" ir "AZ" sumas.

11

Stulpelis "W" "Investicijų dalis, tenkanti
tikslinei grupei, proc." horizontaliojoje srityje
"SOCIALINĖS
ATSKIRTIES
MAŽINIMO
veiksmų įgyvendinimas"

12

Stulpeliai "J", "O", "T", "AD", "AJ", "AQ", "AV"
ir "BB" "Veiksmo apibūdinimas" (iki 20
žodžių, vietos projekto pagrindinei veiklai
įvertinti)

13

Stulpeliai "K", "P", "X", "AE", "AK", "AR", "AW"
ir "BC" "Veiksmo rezultato rodiklio
pavadinimas ir skaitinė reikšmė"

14

Stulpelis "U" "Tikslinė grupė"

15

Stulpelyje "Y" "Socialinio poveikio tema"

16

Stulpelis "Z" "Socialinio poveikio rodiklio
pavadinimas ir skaitinė reikšmė (bendra)"

17

Stulpelis "AF" "Pridėtinės vertės didinimo
sritis (iki 20 žodžių)" srityje "KULTŪROS
veiksmų įgyvendinimas"

Jeigu vietos projekte yra numatyta viena tikslinė
grupė, "W" stulpelyje nurodoma visos vietos
projekto sumos proc. (100 proc.), jeigu vietos
Nurodomas konkretaus vietos projekto investicijų dalis
projekte yra kelios tikslinės grupės, tai vietos
(proc.) tenkanti konkrečiai tikslinei grupei (vietos projekto
projekto investicijų dalis suskaičiuojama pagal
viduje).
konkrečias investicijas, tenkančias tikslinei grupei
arba proporcingai, pagal numatytų tikslinių grupių
skaičių.
Nurodomas konkretus veiksmas, kuriuo grindžiama vietos
projekto atitiktis ir indėlis konkrečiais sričiai. Pvz.: jeigu
vietos projektas prisideda prie trijų horizontalių sričių
"MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ veiksmų
įgyvendinimas",
"JAUNIMO
skatinimo
veiksmų
Jeigu įmanoma, veiksmą apibūdinti kuo trumpiau,
įgyvendinimas" ir "SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO
stengtis nuodyti labai aiškiai.
veiksmų įgyvendinimas", stulpeliuose "J", "O" ir "T",
nurodomas konkretus vietos projekto veiksmas (pvz.:
mokymai moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo tema,
dalyviai 10 jaunų asmenų iš socialinių paslaugų ar socialinio
verslo sričių.
Nurodomas konkretus rodiklis, kuriuo grindžiama vietos
projekto atitiktis ir indėlis konkrečiais horizontaliai sričiai,
pagal stulpelių "J", "O", "T", "AD", "AJ", "AQ", "AV" ir "BB"
veikslo apibūdinimą. Pavyzdžiui: 1 mokymai, apmokyta 10
jaunų asmenų.
Nurodoma konkreti tikslinė grupė arba kelios tikslinės
grupės, įvartytos vietos projekto paraiškoje ir (arba)
pasirinktos socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje.
Nurodoma pagrindinė socialinio poveikio tema, numatyta Galima temą nurodyti pagal socialinio poveikio
vietos projekte, pvz.: vaikų švietimas, senjorų lankymas, skaičiuoklę, kai vykdomas socialinio verslo
psichinės sveikatos gerinimas ir pan.
projektas.
Socialinio poveikio pavadinimai gali būti naudojami
Nurodomas socialinio poveikio rodiklio pavadinimas pagal
iš socialinio poveikio skaičiuoklės ne tik socialinio
socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę, skaitinė reikšmė
verslo vietos projektams, bet ir bendruomeninio ar
nurodoma bendra, ta, kuri numatyta pasiekti vietos projekto
kitos
nevyriausybinės
organizacijos
verslo
kontrolės laikotarpio pabaigoje.
projektams apibūdinti.
Nurodoma kokia numatyta projekto pridėtinė vertė, pvz.:
surinkta tautosaka, rekonstruotas kultūros paveldo objektas,
įkurta tradicinių amatų dirbtuvė, sertifikuotas amatininkas ar
amatas ir pan.

18

19

20

21

Stulpelis "AL" "Konkretaus veiksmo poveikis
aplinkai" srityje "DARNAUS VYSTYMOSI Trumpai apibūdinamas vietos projekto poveikis aplinkai,
(įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos pvz.: išvalyta upės pakrantė, atnaujintos poilsiavietės, parkas,
švelninimo
veiksmus)
veiksmų įrengti valymo įrengimai ir pan.
įgyvendinimas"
Trumpai apibūdinamas vietos projekto poveikis klimato
Stulpelis
"AM"
"Konkretaus
veiksmo
kaitos švelninimui, pvz.: bendruomenės kieto kuro katilinė
poveikis klimato kaitos švelninimui" srityje
pakeista į saulės energijos šildymo sistemą, gamyba versle
"DARNAUS
VYSTYMOSI
(įskaitant
pritaikyta antrinių žaliavų panaudojimui, įrengtos išmanios
aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo
dviračių nuomos aikštelės, įsigytas elektra varomas
veiksmus) veiksmų įgyvendinimas"
autobusiukas vaikų pavėžėjimui ir pan.
Stulpelis "AX" "Gyventojų, gaunančių naudą
Nurodomas teritorijos, kurioje įgyvendinamas vietos
dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius
projektas, gyventojų, kurie naudojasi geresne infrastruktūra,
(vnt.)"
srityje
"GERESNĖS
skaičius (vnt.).
INFRASTRUKTŪROS kūrimo veiksmų"
Įrašomas konkrečios inovacijos ar technologijos pavadinimas,
Stulpelis "BD" "Konkrečios inovacijos (būdo, jeigu toks gali būti įvardytas, jeigu tokios galimybės nėra,
metodo, proceso, investicijos) ar naujos nurodomas trumpas apibūdinimas, pvz.: gamybos proceso
technologijos
pavadinimas"
srityje robotizavimas,
ekspertinis
nuotolinis
technologinis
"INOVACIJŲ ir NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ mokymas, socialinė inovacija - psichologinės pagalbos linija X
kūrimo veiksmų"
kaime, smurto artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams ir
moterims.

