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Projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas 
Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 
Didžiausias galimas kriterijaus balas

2.4          1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*: 
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai. 

1.1. pagrįsta vietos plėtros projektinių pasiūlymų sprendžiama problema, nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą

pagrįsta (pakanka tai įrodančių dokumentų)
nepagrįsta (nepakanka arba nepateikti tai įrodantys dokumentai)

Balai pagal bendruosius projektų atrankos kriterijus neskiriami
Kiekvienas projektas, be išimties turi atitikti visus bendruosius kriterijus

1.2. pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-iai) ir veikla užtikrina Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą
	užtikrina 
	neužtikrina 



1.3. vietos plėtros projektas įgyvendinimas Naujosios Akmenės  miesto vietos veiklos grupės veiklos teritorijoje 
	atitinka

neatitinka


1.4.Vietos plėtros projektas yra orientuotas į tikslinę grupę 

orientuotas į tikslinę grupę
neorientuotas į tikslinę grupę


1.5.Numatytas ne mažesnis nei 8% proc. prisidėjimas pareiškėjo ir partnerio lėšomis

 prisidedama

	neprisidedama



1.6. Projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (toliau-NVO) arba socialinis partneris (t.y. darbuotojų arba darbdavių organizacija) 
atitinka

	neatitinka



1.7. Vietos plėtros projektas siekia įtraukti atitinkamą skaičių dalyvių
(Viso 160 dalyvių. Jeigu projektas pretenduoja į visas finansavimui skirtas lėšas, jis privalo išpildyti visą veiksmo rodiklį, t.y. ne mažiau 160 dalyvių ir  jeigu į pusę finansuojamos sumos, tai ne mažiau 80 dalyvių. Skaičiuojama proporcijos būdu. Minimalus galimas projekte dalyvių skaičius- 30.)

	atitinka

neatitinka



2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma –   balų. Projektų, kurie nesurinks  _ balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą

2.1. Pagrįsta, kaip bus užtikrintas vietos plėtros projekto tęstinumas
	pagrįsta 
	nepagrįsta 

5 
0 

2.2. Pagrįsta, kad vietos plėtros projektas, be jam įgyvendinti skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas tokios apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės:
	pagrįsta
	nepagrįsta 

5 
0 

2.3. Pagrįsta, kad vietos plėtros projekto rezultatai bus prieinami bendruomenei (informuojama bendruomenė ir (arba) įtraukiama į veiklą)
	pagrįsta
	nepagrįsta 

5 
0 


2.4. Vietos plėtros projekto nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems vietos plėtros projekto rezultatams pasiekti
	pagrįsta ir reali
	nepagrįsta

5 
0  

2.5. Vietos plėtros projekto veiksmų išdėstymo laike pagrįstumas

	pagrįsta ir realu
	nepagrįsta, nerealu

5 
0 

2.6. Vietos plėtros projekto atsakomybių už vietos plėtros projekto įgyvendinimą pasiskirstymo realumas

	pagrįsta ir realu
	nepagrįsta, nerealu

5 
0 

2.7. Vietos plėtros projektą įgyvendinančios organizacijos pajėgumas (kvalifikacija, išsilavinimas, darbo patirtys) vykdyti projektą

	pakankami

	nepakankami

5  
0 

2.8. Projekto biudžeto pagrįstumas

	pagrįstas ir realus
	nepagrįsta

5 
0 

2.9. Numatytas ne mažesnis nei 8% proc. prisidėjimas pareiškėjo ir partnerio lėšomis

	daugiau negu 10 %

	nuo 8 iki 10 %

8%
5 
2 
0 

2.10. Projektą numatoma įgyvendinti su daugiau nei  vienu NVO ar (ir) socialiniu  partneriu (-iais)
	daugiau nei 2 partneriai

2 partneriai 
5 
3



Didžiausias galimas atrankos balas:
Mažiausias privalomas atrankos balas: 
50

30






