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KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją 

Nr. 1 

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų 

įgyvendinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmą, 

finansavimo:   

1. Vietos plėtros 

strategijos 

veiksmas arba 

atskiro veiksmo 

dalys, kuriam/ 

kurioms 

įgyvendinti 

skelbiamas 

kvietimas 

1. Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste“  

1.1. Uždavinio ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų 

šeimos narius į visuomenę“ 

1.1.1. Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos 

narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“ 

 

2. Vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

atrankos kriterijai  

Projektinių pasiūlymų vertinimo etapai: 

1. Projektinių pasiūlymų atitikties bendriesiems atrankos kriterijams 

vertinimas (administracinės atitikties vertinimas); 

2. Projektinių pasiūlymų vertinimas pagal prioritetinius atrankos kriterijus 

(naudos ir kokybės vertinimas).  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai ir už prioritetinius 

kriterijus skiriami balai yra nurodyti „Kėdainių miesto vietos veiklos 

grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 

patvirtinto Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. 

balandžio 29 d. sprendimu Nr. 9, 2 priede. 

3. Vietos plėtros 

projektų 

vertinimo ir 

atrankos tvarka  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarka yra 

nurodyta Aprašo, patvirtinto Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 9, III skyriaus „Vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų rengimas, teikimas, vertinimas“ 22 – 50 

punktuose. 



4. Reikalavimai 

vietos plėtros 

projektams 

Vietos  plėtros  projektiniai  pasiūlymai  turi  atitikti bendruosius 

reikalavimus projektams, nurodytus „2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 8.6.1-ESFA-T-927 

,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo 

sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977, (toliau – PFSA 927) III 

skyriuje „Projektams taikomi reikalavimai“. 

5. Reikalavimai 

vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

pareiškėjams bei 

partneriams 

Reikalavimai vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjams bei 

partneriams yra nurodyti PFSA 927 II skyriuje „Reikalavimai 

pareiškėjams ir partneriams“. 

6. Pagal kvietimą 

projektams 

planuojamos lėšos 

Veiksmas Nr. 1.1.1. Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos 

narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas; 

Šiam veiksmui skirta lėšų suma – 135 531,00 Eur. 

Maksimali projekto vertė – 45 177,00 Eur.   

Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) 

nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. 

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iš jų: 7,5 proc. Kėdainių rajono 

savivaldybės lėšos ir 0,5 proc. nuosavas pareiškėjų indėlis (piniginės lėšos 

ir (arba) nepiniginis įnašas). 

7. Vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

pateikimo būdas 

Reikalavimai projektinių pasiūlymų pateikimui yra nurodyti Aprašo III 

skyriaus „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas, teikimas, 

vertinimas“ 20 – 21 punktuose. 

8. Paraiškos gali būti 

teikiamos nuo 

2019 m. gegužės 2 d. 13 val. 

9. Paraiškos gali būti 

teikiamos iki 

2019 m. birželio 14 d. 15 val. 

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, jis laikomas 

pateiktas laiku jeigu ant voko pašto žyma (išsiuntimo data) yra nuo 2019-

05-02 iki 2019-06-14 (imtinai). 

10. Susiję dokumentai „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 

vidaus tvarkos aprašas Strategijos 1 Tikslo 1.2 Uždavinio 1.2.1 ir 1.2.2 

Veiksmams“, patvirtintas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2019 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.9  http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai. 

„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės 8.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašas“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o 

„Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. 

įsakymu Nr. 1V-992 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY  
„Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 
https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn


11. Informavimas, 

konsultavimas 

Informaciją ir konsultacijas, paskelbtu kvietimu susijusiais klausimais, 

teikia: 

Kristina Vainauskienė 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė 

Tel. Nr.:  +370 677 72888 

El. paštas: kedainiu.miestovvg@gmail.com 

Kristina Kulbienė 

Projektų koordinatorė 

Tel. Nr.:  +370 617 34720 

El. paštas: kedainiu.miestovvg@gmail.com 

Projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpiu (2019 05 02 – 2019 06 14) 

adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai informuojama, konsultuojama kasdien 

nuo 8.30 val. iki 15 val. Būtina išankstinė registracija tel. +370 677 

72888 / +370 617 34720 arba el. paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

12. Informacija apie 

planuojamus 

mokymus 

(informacinius 

susitikimus)  

2019 m. gegužės 3, 23d. birželio 6d. 10 val. adresu: Josvainių g. 40, 

Kėdainiai. 

Būtina išankstinė registracija tel. +370 677 72888 / +370 617 34720 

arba el. paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com. 
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KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją 

Nr. 1 

 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų 

įgyvendinti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmą,  

finansavimo:   

1. Vietos plėtros 

strategijos 

veiksmas arba 

atskiro veiksmo 

dalis, kuriam/ 

kurioms 

įgyvendinti 

skelbiamas 

kvietimas 

1. Tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Kėdainių mieste: 

1.1. Uždavinio ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų 

šeimos narius į visuomenę“ 

1.1.2 Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos 

narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių 

ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. 

veiklose) organizavimas“ 

 

2. Vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

atrankos kriterijai  

Projektinių pasiūlymų vertinimo etapai: 

1. Projektinių pasiūlymų atitikties bendriesiems atrankos kriterijams 

vertinimas (administracinės atitikties vertinimas); 

2. Projektinių pasiūlymų vertinimas pagal prioritetinius atrankos 

kriterijus (naudos ir kokybės vertinimas).  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai ir už 

prioritetinius kriterijus skiriami balai yra nurodyti „Kėdainių miesto 

vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Kėdainių miesto vietos veiklos 

grupės valdybos 2019 m. balandžio 29d. sprendimu Nr.9   2 priede. 

3. Vietos plėtros 

projektų 

vertinimo ir 

atrankos tvarka  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarka yra 

nurodyta Aprašo, patvirtinto Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019 m. balandžio 29d. sprendimu Nr.9   III skyriaus „Vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų rengimas, teikimas, vertinimas“ 23 – 51 

punktuose. 

4. Reikalavimai 

vietos plėtros 

projektams 

Vietos  plėtros  projektiniai  pasiūlymai  turi  atitikti bendruosius 

reikalavimus projektams, nurodytus „2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės 



įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 8.6.1-

ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  

projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977, 

(toliau – PFSA 927) III skyriuje „Projektams taikomi reikalavimai“. 

5. Reikalavimai 

vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

pareiškėjams bei 

partneriams 

Reikalavimai vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjams bei 

partneriams yra nurodyti PFSA 927 II skyriuje „Reikalavimai 

pareiškėjams ir partneriams“. 

6. Pagal kvietimą 

projektams 

planuojamos lėšos 

Planuojamos lėšos – 158 775,00 Eur. 

Maksimali projekto vertė – 52 925,00 Eur.   

Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) 

nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 

proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Iš jų: 7,5 proc. Kėdainių 

rajono savivaldybės lėšos ir 0,5 proc. nuosavas pareiškėjų indėlis 

(piniginės lėšos ir (arba) nepiniginis įnašas). 

7. Vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

pateikimo būdas 

Reikalavimai projektinių pasiūlymų pateikimui yra nurodyti Aprašo III 

skyriaus „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas, teikimas, 

vertinimas“ 21 – 22 punktuose. 

8. Paraiškos gali būti 

teikiamos nuo 

2019 m. gegužės 2 d. 13 val. 

9. Paraiškos gali būti 

teikiamos iki 

2019 m. birželio 14 d. 15 val. 

Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, jis laikomas 

pateiktas laiku jeigu ant voko pašto žyma (išsiuntimo data) yra nuo 2019-

05-02 iki 2019-06-14 (imtinai). 

10. Susiję dokumentai „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 

vidaus tvarkos aprašas Strategijos 1 Tikslo 1.2 Uždavinio 1.2.1 ir 1.2.2 

Veiksmams“, patvirtintas Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 

valdybos 2019m. balandžio 29d. sprendimu Nr.9   

http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai. 

„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ įgyvendinimo priemonės 8.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašas“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o 

„Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY  
„Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

1K-316 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn 
11. Informavimas, 

konsultavimas 

Informaciją ir konsultacijas, paskelbtu kvietimu susijusiais klausimais, 

teikia: 

Kristina Vainauskienė 

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn


Tel. Nr.:  +370 677 72888 

El. paštas: kedainiu.miestovvg@gmail.com 

Kristina Kulbienė 

Projektų koordinatorė 

Tel. Nr.:  +370 617 34720 

El. paštas: kedainiu.miestovvg@gmail.com 

Projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpiu (2019 05 02 – 2019 06 14) 

adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai informuojama, konsultuojama 

kasdien nuo 8.30 val. iki 15 val.  

Būtina išankstinė registracija tel. +370 677 72888 / +370 617 34720 

arba el. paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

12. Informacija apie 

planuojamus 

mokymus 

(informacinius 

susitikimus)  

2019 m. gegužės 3, 23d. birželio 6d. 10 val. adresu: Josvainių g. 40, 

Kėdainiai. 

Būtina išankstinė registracija tel. +370 677 72888 / +370 617 34720 

arba el. paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com. 

 
 


