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2. TIKSLAS ,,AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ“ 

2.1. Uždavinys ,,Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką“ 

2.1.1. Veiksmas ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims“ 

2.1.2. Veiksmas ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis“ 

 

1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:  

*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai. 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai Taikomas 

1. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

pateiktas kvietime atrankai 

nustatytu terminu ir būdu; 

Pareiškėjai  parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti 

VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu. 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

2. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

pateiktas pagal aprašo 2 

priede pateiktą formą; 

Pareiškėjas, siekiantis gauti finansavimą, turi parengti ir VVG pateikti projektinį pasiūlymą remiantis 

kvietime nurodytais reikalavimais ir privalo atitikti šiuos formaliuosius reikalavimus: 

- turi būti parengtas pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą, užpildant visus šioje formoje nurodytus laukus; 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 



- parengtas lietuvių kalba; 

- parašytas kompiuteriu ir atspausdintas; 

- ant kiekvieno projektinio pasiūlymo lapo turi būti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens viza, o 

paskutiniame projektinio pasiūlymo lape pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą – pareiškėjo vadovo ar jo 

įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas. 

3. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

atitinka kvietime atrankai 

nustatytus reikalavimus 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos visos šios sąlygos: 

- neviršijama nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma; 

- tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas ir partneris(-iai), kurie atitinka Apraše 

nustatytus reikalavimus; 

- suplanuotos 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) 

projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos remiamos veiklos bei tinkamos finansuoti išlaidos; 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

4. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Priemonės 

uždavinio „Pagerinti 

vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti 

bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant 

vietos bendruomenių, 

verslo ir vietos valdžios 

ryšius“ įgyvendinimo ir 

rezultato bei produkto 

rodiklių pasiekimo; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme pateikta rezultatų bei 

produkto rodiklių pasiekimo informacija bei nurodyta kaip projektas prisidės siekiant Veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP 

strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti 

bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ 

įgyvendinimo.  

 

 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

5. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Kėdainių 

miesto vietos veiklos 

grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos 

tikslo, uždavinio (-ių) ir 

veiksmo (-ų) 

įgyvendinimo, numatytų 

tikslo rezultato ir veiksmo 

produktų rodiklių 

pasiekimo; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad projekto tikslas, uždaviniai, veiklos atitinka konkrečiame kvietime nurodytą 

Strategijos uždavinio ir veiksmo pavadinimuose ir aprašyme pateiktą informaciją ir pagrįsti, kaip projektas 

atitinka nurodytus aspektus. O taip pat turi būti nurodyta prie kokių, strategijoje numatytų, rezultatų ir 

produktų rodiklių pasiekimo prisidės projektas. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Strategija – Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija. 

Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 ,,Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas (žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944). 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

6. Vietos plėtros 

projektiniame pasiūlyme 

numatytas ne mažesnis nei 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto finansavimo nuosavu įnašu prisidės ne 

mažiau kaip 8 proc. nuo visų projekto biudžeto lėšų. 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944


kvietime atrankai 

nustatytas prisidėjimas; 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Pareiškėjo ir (ar) partnerio  įnašas – pareiškėjo ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui įvykdyti 

reikalingų ir pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų padengimo.  

7. Pagrįsta, kad rezultatai 

bus prieinami 

gyvenamosios vietovės 

bendruomenei; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme pateikta informacija, jog 

projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei. 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

8. Projekto veiklų dalyviai 

ne mažiau kaip 45 

(keturiasdešimt penki) 

fiziniai asmenys 

 

 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 45 (keturiasdešimt penkis) 

veiklų dalyvius iš tikslinių grupių:  

Darbingi gyventojai, kurie yra: 

- ekonomiškai neaktyvūs asmenys. 

- bedarbiai; 

Projektinėmis veiklomis gali būti siekiama: naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimo 

(neformalaus profesinio mokymo); savanoriškos veiklos; praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo 

vietoje) ir kt.  Pagal Aprašus remiamas tikslinių grupių neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas 

mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo 

sutartimi dėl neformaliojo mokymo. Praktinių įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal savanoriškos 

praktikos sutartį, veiklos vykdymo atveju tinkami – ne vyresni nei 29 metų darbingi gyventojai. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje registruotas kaip bedarbio statusą 

ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: 

- yra darbingas; 

- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu; 

- nesiverčia individualia veikla; 

- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose 

vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai). 

Gyventojas – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis 

fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto įgyvendinimo metu 

projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą, kuri yra vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje. 

        Pagal Profesinio mokymo įstatymo 6 str. 7 d. pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaroma tik su 

asmeniu, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą (t. y. užbaigus 10 klasių). 

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis  tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo).  

Tikslinė grupė - asmenų grupė ar jos dalis, į kurią orientuota pareiškėjo vykdoma projekto veikla. 

Konkrečios projekto veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo. 

2.1.1. Veiksmui 

 



Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį 

teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme 

nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą. 

Neformaliojo profesinio mokymo programa, skirtingai nei formaliojo profesinio mokymo programa, nėra 

skirta įgyti tokiai kvalifikacijai, kuri yra įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 

Šio registro duomenys yra skelbiami „Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje 

(AIKOS)”  www.aikos.smm.lt. 

Mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai 

mokymas vykdomas profesinio mokymo įstaigoje (t. y. mokykloje ar kitoje įstaigoje, kurios pagrindinė 

veikla – profesinis mokymas) ar kitoje mokykloje (t. y. juridiniame asmenyje ar jo padalinyje, kurio 

pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas). 

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai 

mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį 

mokytoją. 

Profesinio mokymo teikėjas, taikydamas pameistrystės formą, su asmeniu sudaro pameistrystės darbo 

sutartį ir neformaliojo profesinio mokymo sutartį Darbo kodekse nustatyta tvarka. Teorinis mokymas gali 

būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje, profesinio mokymo teikėjui sudarius su ja ir mokiniu 

neformalaus profesinio mokymo sutartį.  

Pagal Darbo kodekso 81-82 str.:  

Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai 

reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma (toliau – pameistrys). 

Pameistrystės darbo sutartis yra terminuota.  

Darbdavys privalo užtikrinti mokymo programoje numatytų rezultatų pasiekimą arba sudaryti visas sąlygas 

jiems pasiekti. 

Pabaigus neformaliojo mokymo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas. 

Pameistrystės darbo sutartis gali būti sudaroma tik mokiniui įgijus pagrindinį išsilavinimą. 

9. Projekto veiklų dalyviai 

ne mažiau kaip 75 

(septyniasdešimt penki) 

fiziniai asmenys 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penkis) 

veiklų dalyvius iš šių tikslinių grupių: 

Darbingi gyventojai, kurie yra: 

- ekonomiškai neaktyvūs asmenys. 

- bedarbiai; 

Projekto veiklos gali būti skirtos bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo 

plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas: gyventojų 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant ir kt.  

 

 

2.1.2. Veiksmui 

http://www.aikos.smm.lt/


Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Gyventojas – Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas  – Lietuvos Respublikos 

piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją 

vietą (savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį), kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje. 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį 

teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme 

nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą. 

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio 

statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: 

- yra darbingas; 

- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu; 

- nesiverčia individualia veikla; 

- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose 

vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai). 

10. Visos projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš pagal 

Aprašą galimų remti 

veiklų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 

10.2.1 ir 10.2.2; 10.4; 10.5 papunkčiuose nurodytų galimų remti veiklų. 

10.4. papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš 

Aprašo 10.2.1–10.2.2 papunkčiuose nurodytų veiklų. 

10.5 papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš 

Aprašo 10.2.1;10.2.2; ir 10.4. papunkčiuose nurodytų veiklų. 

2.1.1. Veiksmui 

 

11. Visos projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš pagal 

Aprašą galimų remti 

veiklų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 

10.3.1; 10.4; 10.5 papunktyje nurodytų galimų remti veiklų. 

10.4.p. šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent 

viena iš Aprašo 10.3.1 papunktyje nurodytų veiklų. 

10.5p. šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena 

iš Aprašo 10.3.1 ir 10.4. papunkčiuose nurodytų veiklų. 

2.1.2. Veiksmui 

12. BIV projektų veiklų 

dalyviai,  

Numatytas ne mažesnis nei 9 skaičius BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. 

2.1.1. Veiksmui 

13. BIV projektų veiklų 

dalyviai, 

Numatytas ne mažesnis nei 15 skaičius BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. 

2.1.2. Veiksmui 

14. Projekto pareiškėjas 

arba bent vienas iš 

partnerių yra 

nevyriausybinė 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei pareiškėjas ir (arba) partneris yra NVO arba socialinis 

partneris. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

2.1.1.Veiksmui 

 



organizacija (NVO) arba 

socialinis partneris (t. y. 

darbuotojų ar darbdavių 

organizacija) 

Nevyriausybinė organizacija (NVO)- nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas 

savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio 

tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė, savivaldybė 

ir (ar) juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 

1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių 

susirinkime.  

Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės sąjungos bei darbdavių 

organizacijos ir jų susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra 

privaloma tam tikros profesijos atstovams; susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs 

juridiniai asmenys; sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; šeimynos 

(šaltinis: Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas). 

Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksas). 

15. Neaktyvių darbingų 

asmenų, besimokančių ir 

darbo ieškančių skaičius. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme numatytas nemažesnis nei 8 

neaktyvių darbingų asmenų, besimokančių ir darbo ieškančių skaičius. 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį 

teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio 

statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: 

- yra darbingas; 

- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu; 

- nesiverčia individualia veikla; 

- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose 

vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai). 

2.1.1.Veiksmui 

 

16. Savarankiškai 

dirbančių asmenų (sukurtų 

darbo vietų) skaičius 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme po projekto įgyvendinimo 

numatytas ne mažesnis nei 9 savarankiškai dirbančių asmenų (sukurtų darbo vietų) skaičius. 

 

2.1.2. Veiksmui 

 

 

 

 

 

 



 

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 – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. 

2.1.1. Veiksmas ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims“. 

 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 

Maksim

alus balų 

skaičius 

1. Pagrįsta vietos plėtros 

projektiniu pasiūlymu 

sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, 

lėmusios projekto 

įgyvendinimą 

Projekte pakankamai aiškiai nurodyta ir pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą 

 

 

10 

2. Pasirinktas projekto 

tikslas (-ai), uždavinys (-ai) 

ir veikla (-os) užtikrina 

miesto VVG Kėdainių 

miesto vietos veiklos grupės 

2016 - 2022 m. vietos plėtros 

strategijos veiksmo (-ų) 

įgyvendinimą 

Projektas atitinka bei užtikrina vieną kvietime nurodytą Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

10 

3. kiekvienam veiksmui 

nurodyti fiziniai rodikliai ir 

jų siektinos reikšmės yra 

realios ir pasiekiamos 

Projekte kiekvienam veiksmui yra nurodyti skaitine reikšme pamatuojami fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmės, kurios yra realios ir pasiekiamos 

10 

4. Į projektinio pasiūlymo 

veiklas planuojamas įtraukti 

didesnis dalyvių skaičius  

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis veiklų dalyvių  skaičius: 

 5 balai - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 46 iki 50 asmenų; 

10 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 51 iki 60 asmenų; 

15 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 61 ir daugiau asmenų; 

15 

5. Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo įgyvendinimui 

prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos, 

susijusios su veiklomis 

Projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus 

naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams 

pasiekti), susijusios su veiklomis. 

10 



6. Didesnis nuosavų lėšų 

prisidėjimas prie projekto 

biudžeto 

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis nuosavų lėšų prisidėjimas: 

5 balai - nuo 8,1 iki 9,0 procentų prisidėjimas; 

10 balų - nuo 9,1 iki 10,0 procentų prisidėjimas; 

 15 balų - didesnis nei 10,1 procento prisidėjimas; 

15 

7. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo pabaigos didesniam skaičiui projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo:  

5 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / partneris 

taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 10-11 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų padėtis 

darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų.  

10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 12 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą 

ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

      10 

 
 

8. Neaktyvių darbingų 

asmenų, besimokančių ir 

darbo ieškančių, skaičius 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad į projekto 

veiklas bus įtrauktas didesnis skaičius neaktyvių darbingų asmenų, besimokančių ir darbo ieškančių: 

15 balų – 10 ir daugiau neaktyvių darbingų asmenų iš kitų tikslinių grupių. 

20 balų – 10 ir daugiau neaktyvių darbingų asmenų iš tikslinės grupės jaunimas (imtinai iki 29 m.); 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje registruotas kaip bedarbio statusą ar 

sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: 

- yra darbingas; 

- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu; 

- nesiverčia individualia veikla; 

- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui 

prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai). 

     20 

Suma: 100 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. 

2.1.2. Veiksmas ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis“ 

 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 

Maksim

alus balų 

skaičius 

1. Pagrįsta vietos plėtros 

projektiniu pasiūlymu 

sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, 

lėmusios projekto 

įgyvendinimą 

Projekte pakankamai aiškiai nurodyta ir pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą 
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2. Pasirinktas projekto tikslas 

(-ai), uždavinys (-ai) ir veikla 

(-os) užtikrina miesto VVG 

Kėdainių miesto vietos 

veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos 

veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

Projektas atitinka bei užtikrina vieną kvietime nurodytą Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

10 

3. kiekvienam veiksmui 

nurodyti fiziniai rodikliai ir jų 

siektinos reikšmės yra realios 

ir pasiekiamos 

Projekte kiekvienam veiksmui yra nurodyti skaitine reikšme pamatuojami fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmės, kurios yra realios ir pasiekiamos 

10 

4. Į projektinio pasiūlymo 

veiklas planuojamas įtraukti 

didesnis dalyvių skaičius  

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis veiklų dalyvių  skaičius: 

 5 balai - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 76 iki 80 asmenų; 

10 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 81 iki 90 asmenų; 

15 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 91 ir daugiau asmenų; 

15 

5. Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo įgyvendinimui 

prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos, 

susijusios su veiklomis 

Projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus 

naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams 

pasiekti), susijusios su veiklomis. 

10 



6. Didesnis nuosavų lėšų 

prisidėjimas prie projekto 

biudžeto 

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis nuosavų lėšų prisidėjimas: 

5 balai - nuo 8,1 iki 9,0 procentų prisidėjimas; 

10 balų - nuo 9,1 iki 10,0 procentų prisidėjimas; 

 15 balų - didesnis nei 10,1 procento prisidėjimas; 

15 

7. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo pabaigos didesniam skaičiui projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo:  

5 balai - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 16-17 veiklų dalyviais buvusių asmenų padėtis 

darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų.  

10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 18 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą 

ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

 

 

 

 

    10 

8. Savarankiškai dirbančių 

asmenų (sukurtų darbo vietų) 

skaičius. 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo bus sukurtas didesnis skaičius darbo vietų savarankiškai dirbantiems asmenims: 

10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad po projekto įgyvendinimo sukurtos 10-11 darbo 

vietų; 

20 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad po projekto įgyvendinimo sukurtos 12 ir 

daugiau darbo vietų. 

      20 

Suma: 100 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 

 

 


