2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonės
Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos
pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
3 priedas
(Informacijos apie projekto atitiktį projektų finansavimo sąlygų aprašo 31.3.1 papunkčio
reikalavimams forma)
INFORMACIJA APIE PROJEKTO ATITIKTĮ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO 31.3.1 PAPUNKČIO REIKALAVIMAMS
(Informacija teikiama kaip paraiškos priedas (taikoma tik bendruomeninių vaikų globos namų
(toliau – BVGN) tinklo plėtros veiklai įgyvendinti). Jei yra daugiau negu vienas partneris,
informacija teikiama kiekvienam partneriui atskirai)
Pareiškėjas
Preliminarus
projekto
pavadinimas

(Įrašomas pareiškėjo pavadinimas)
(Įrašomas projekto pavadinimas, nurodytas paraiškoje)

Projekto partneris (Nr. 1) _________________________________________________________
(partnerio pavadinimas)
Eil.
Nustatyto reikalavimo
(Pildo pareiškėjas)
Nr.
detalizavimas
Atitiktis 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 31.3.1 papunktyje nustatytiems reikalavimams (pagal
poreikį, lentelė gali būti pildoma atskirai kiekvienam BVGN):
„BVGN turi būti kuriami gyvenamosiose vietovėse, kuriose vaikams būtų sudarytos sąlygos
pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti
bendruomenės gyvenime.“
1.
Aprašykite, ar ugdymo įstaigas, Pažymėkite:
kitas viešąsias paslaugas
negali / negalės pasiekti
teikiančias įstaigas BVGN
gali / galės pasiekti
gyventojai gali / galės pasiekti
pėsčiomis.
(Trumpai apibūdinkite situaciją vietovėje. Nurodykite
projekto lėšomis finansuojamų BVGN adresą (-us)
(jei ši informacija jau yra žinoma)

2.

Nurodykite, kas yra arčiausiai kuriamų BVGN:
stotis
stotelė

Kokiu atstumu (spinduliu) nuo
finansuojamų BVGN yra
artimiausia viešojo transporto
stotis ar stotelė?

Pažymėkite atstumą:
iki 300 m
iki 500 m
iki 1000 m ir daugiau*
* Jei pasirinkote paskutinį variantą ir nurodėte, kad
nėra galimybių ugdymo įstaigas pasiekti pėsčiomis,
aprašykite, kaip bus užtikrinta galimybė priemonės
lėšomis sutvarkytų BVGN gyventojams naudotis
ugdymo įstaigų paslaugomis.
3.

4.

5.

Aprašykite, koks transportas ir
kaip dažnai sustoja artimiausioje
stotelėje (remkitės patvirtintais
maršrutais, grafikais ar pateikite
nuorodas į viešai prieinamus
viešojo transporto tvarkaraščių
tinklapius) (Jei artimiausia yra
miesto stotis, ši skiltis
nepildoma).
Jei paraiškos teikimo metu
stotelė ar stotis neįrengta,
nurodykite, kada ir kokiu
atstumu nuo paramos lėšomis
finansuojamų BVGN numatoma
ją įrengti. Ar yra parengti
viešojo transporto susisiekimo
komunikacijų infrastruktūros
plėtros planai ar kiti
dokumentai?
Aprašykite, kaip finansuojamų
BVGN gyventojams yra / bus
užtikrinta galimybė aktyviai
dalyvauti bendruomenės
gyvenime.

Trumpai aprašykite situaciją.
Jei vietovėje, kurioje planuojama kurti BVGN, yra
parengtas viešojo transporto susisiekimo
komunikacijų infrastruktūros plėtros planas ar kitas
dokumentas, pateikite savivaldybės įgalioto asmens
išrašą (pažymą) apie numatomą viešojo transporto
susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą toje
vietovėje. Minėtame išraše (pažymoje) turi būti
pateikta informacija, išdėstyta šios lentelės 2 ir 3
punktuose.
Pildoma, jei šios lentelės 1 punkte nurodyta, kad
BVGN gyventojai ugdymo įstaigų negalės pasiekti
pėsčiomis.

Projekto partneris (Nr. 2)__________________________________________________________
(partnerio pavadinimas)

_______________________
(pareiškėjo ar jo
įgalioto atstovo pareigų
pavadinimas)

_______________
(parašas)

______________________
_
(vardas ir pavardė)

