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Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo
3 priedas

(Administracinės atitikties vertinimo lentelės forma)

ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO 
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo pavadinimas:

Pareiškėjo pavadinimas:

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertintojas:

Vertinimo atlikimo data:

Vertinimo atlikimo data (vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjui pašalinus nustatytus trūkumus):


Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis vietos plėtros projektinių pasiūlymų administracinės atitikties kriterijams:
Eil. Nr.
Kriterijai
Vertinimas
Vertinimas (patikslinus)


Atitinka
Neatitinka
Atitinka
Neatitinka
1.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu terminu




2.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas kvietime atrankai nustatytu būdu




3.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateiktas pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą




4.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka kvietime atrankai nustatytus reikalavimus:




4.1.
neviršijama nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma




4.2.
tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas




4.3.
tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo partneris(-iai)




4.4.
suplanuotos pagal Aprašą remiamos veiklos bei tinkamos finansuoti išlaidos




4.6.
Projekto veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje




4.7.
Pagrįstas partnerio įtraukimo į projektą būtinumas (vertinama tik tuo atveju, jei numatoma projektą vykdyti su partneriu)




4.8.
Projektas orientuotas į smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo plėtrą Anykščių mieste per tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų sukūrimą. Norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimą, sudaryti galimybę tokias paslaugas teikiantiems  keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo paslaugas, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis, rinkai pasiūlyti bendrą prekės ženklą.




4.9.
Projekte suplanuota tinkama projekto tikslinė grupė:
1) vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau, dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau  kaip 3 metai nuo anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos;
2) ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.




4.10.
Projekte suplanuota veiklų pabaiga ne vėlesnė nei 2020 m. gruodžio mėn.




5.
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




6.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Anykščių miesto 2016 – 2020 m. Vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“ 1.1 uždavinio „Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste“ 1.1.3 veiksmo „Bendradarbiavimo tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų sukūrimas siekiant organizuoti mikroverslo logistines sistemas“ įgyvendinimo




7.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas prisideda prie Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos numatytų rezultato ir produktų rodiklio(-ių) pasiekimo




8.
vietos plėtros projektiniame pasiūlyme numatytas ne mažesnis nei kvietime atrankai nustatytas prisidėjimas




9.
pagrįsta, kad rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei




10.
kartu su vietos plėtros projektinis pasiūlymu pateikti kvietime atrankai nustatyti dokumentai (jei taikoma):




10.1.
pareiškėjo ir partnerio įstatų, registracijos pažymėjimo kopijas




10.2.
laisvos formos raštą „Dėl projektinio pasiūlymo pareiškėjo patirties“ (kai projekte numatytas esamos paslaugos (-ų) kokybės užtikrinimas)




10.3.
laisvos formą raštą „Dėl partnerio (-ių) pasirinkimo pagrįstumo“ (vertinama tik tuo atveju, jei numatoma projektą vykdyti su partneriu)




10.4.
pareiškėjo ir partnerio klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei Pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (klausimyno forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“)




10.5.
pareiškėjo ir partnerio (-ių) sudarytą jungtinės veiklos sutartį (jei numatoma projektą vykdyti su partneriu) įgyvendinti kartu su Partneriu (-iais), kurioje detalizuotas funkcijų ir išlaidų pasiskirstymas (vertinama tik tuo atveju, jei numatoma projektą vykdyti su partneriu).




10.6.
užpildytą nevyriausybinės organizacijos deklaraciją Aprašo 2 priedas (vertinama tik tuo atveju, jei pareiškėju ar partneriu yra nevyriausybinė organizacija).




10.7.
projektinio pasiūlymo biudžeto išlaidas pagrindžiančius dokumentus: paslaugų teikėjų preliminarius komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestinę





Vertinimo išvada (pasirinkti): 
vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus, gali būti atliekamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimas.
vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka šių administracinės atitikties vertinimo kriterijų (nurodyti):
	...

....

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas negali būti vertinamas dėl atitikties naudos ir kokybės kriterijams.


Vietos plėtros projektinio 
pasiūlymo vertintojas			_________________________________								(vardas, pavardė, parašas)


____________________
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Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo
4 priedas
(Naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)

ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIO PASIŪLYMO 
NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo pavadinimas:

Pareiškėjo pavadinimas:

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo vertintojas:

Vertinimo atlikimo data:


Vietos plėtros projektinio pasiūlymo atitiktis naudos ir kokybės kriterijams:
Eil. Nr.
Kriterijus
Vertinimas balais
1.
pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą
nepagrįsta – 0;
iš dalies pagrįsta – 3;
pagrįsta – 5;
2.
pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir veikla (-os) užtikrina Anykščių miesto VVG Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą
neužtikrina – 0;
iš dalies užtikrina – 3;
užtikrina – 5;
3.
kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra realios ir pasiekiamos
sunkiai pasiekiami – 0;
iš dalies pasiekiami – 3;
realūs ir pasiekiami – 5;
4.
Projektinio pasiūlymo veiklomis planuojamas pradedančiųjų verslų sustiprinimas

4.1.
suplanuotų sustiprinti pradedančių verslų skaičius yra mažiau kaip 10
skiriama 0 balų;
4.2.
suplanuotų sustiprinti pradedančių verslų skaičius yra 10 ir daugiau
skiriama 40 balai;
5.
vietos plėtros 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
neatitinka – 0;
iš dalies atitinka – 3
atitinka - 5
6.
numatytas prisidėjimas (nuosavas indėlis)

6.1.
numatytas 15,5% procentų prisidėjimas 
skiriama 20 balų;
6.2.
numatytas  30% ir didesnis prisidėjimas
skiriama 23 balai;
6.3.
numatytas  50% ir didesnis prisidėjimas
skiriama 25 balų;
7.
Specialieji Anykščių miesto VVG patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai:


projektiniame pasiūlyme numatytos veiklos (-ų) reikšmingumas Anykščių miestui.
nereikšminga – 0;
iš dalies reikšminga – 3;
reikšminga –5;

Užtikrinamas veiklos (-ų) tęstinumas projektui pasibaigus.
Nėra užtikrinamas arba užtikrinamas tik iš dalies– 0;
užtikrinamas – 5.

Numatytos visos privalomos informavimo apie projektą priemonės.
Nėra numatytos arba numatytos ne visos – 0;
užtikrinamas – 5.
Viso:
Galima maksimali balų suma – 100 balų

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo biudžeto vertinimas:
Veiksmo Nr.1.1.3., kuriam siūloma mažinti arba neskirti finansavimo
Prašoma suma
Siūloma suma
Siūlymo pagrindimas








Mažinama suma:



Siūloma skirti suma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui:
Prašoma suma:

Mažinama suma:

Siūloma suma:


Vertinimo išvada (pasirinkti): 
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas atitinka naudos ir kokybės vertinimo kriterijus.
Siūloma vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui skirti finansavimą.
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka (iš dalies neatitinka) šių naudos ir kokybės vertinimo kriterijų (nurodyti):
	...

....

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo siūloma nefinansuoti, kadangi naudos ir kokybės vertinimo metu jis įvertintas mažiau kaip (nurodyti balų skaičių) balų.

Vietos plėtros projektinio 
pasiūlymo vertintojas			_________________________________					(vardas, pavardė, parašas)


___________________________



