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VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VYTAUTO G. 12, VARĖNA

KVIETIMO NR. 3 VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VERTINIMO ATASKAITA
2019-05-27
Varėna
Varėnos vietos veiklos grupė 3-ąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus paskelbė
2019 m. kovo 14 d. Informacija apie kvietimą teikti projektinius pasiūlymus buvo skelbiama interneto
svetainėse www.varena.lt, www.varenosmiestovvg.lt, taip pat Varėnos miesto VVG paskyroje
socialiniame tinkle „Facebook“, siunčiama turimais elektroninių paštų adresais. Pareiškėjai projektinius
pasiūlymus galėjo teikti iki 2019 m. balandžio 24 d.
2019 m. kovo 26 d. buvo suorganizuotas informacinis seminaras būsimiems pareiškėjams, kurio
metu būsimi pareiškėjai buvo supažindinti su pasikeitusiomis finansavimo sąlygomis, finansuojamomis
veiklomis ir paraiškų pildymu, vertinimo procedūromis.
Kvietimai teikti projektinius veiksmus buvo paskelbti pagal du atnaujintos (2019 m. kovo mėn.)
Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos veiksmus:


pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę
atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas“ 1.1.1. veiksmą „Bendrųjų socialinių
paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims asmenims bei šių paslaugų teikimas pabėgėliams ir
tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją
Varėnos mieste“.



pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Varėnos miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių
darbingų gyventojų užimtumo didinimas, įgyvendinant neformalias iniciatyvas“ 2.1.1.
veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką
veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“.

Į 2.2.1 veiksmą kvietimas skelbiamas nebuvo, kadangi visos suplanuotos veiksmui įgyvendinti
lėšos buvo panaudotos per kvietimus 2017-2018 m., o likęs nedidelis lėšų likutis perskirstytas kitiems
veiksmams.
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Per III kvietimą 1.1.1. veiksmui buvo numatyta paskirstyti 74 633,02 Eur (iš jų – 9 250 Eur
specialiai rezervuoti ir skiriami pabėgėlių integracijos projektui, jei toks atsirastų). 2.1.1. veiksmui
įgyvendinti buvo numatyta paskirstyti 9 162,60 Eur;
Projektinius pasiūlymus pateikė laiku pateikė iš viso 5 Varėnos mieste registruotos ir/ar
veikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Projektą pagal 1.1.1. veiksmą pateikė ir krepšinio
klubas „Bitės“, tačiau jis dar iki projekto naudos ir kokybės vertinimo paprašė sustabdyti projekto
vertinimą ir nukelti projektą vėlesniam įgyvendinimui (jeigu liks lėšų strategijai įgyvendinti) bei
įtraukti į rezervinių projektų sąrašą.
Visos jos atitiko pareiškėjams keliamus reikalavimus. Pareiškėjai pagal atskirus veiksmus
pateikė projektinių pasiūlymų iš viso tokioms sumoms:

1.1.1.

Bendra pareiškėjų
pateiktų projektinių
pasiūlymų prašomo
finansavimo suma
74 633,02 Eur (9 250 Eur*) 57 880,83 Eur (0 Eur)

Prašomas skirti
finansavimas nuo
kvietimui numatytas
veiksmo finansavimo
77,6 % (0 %.)

2.1.1.

9 162,60 Eur

100 %

Veiksmas

Kvietimui numatytas
veiksmo finansavimas

9 162,60 Eur

*suma, rezervuojama pabėgėlių integracijos projektui nuo bendros veiksmui įgyvendinti
numatytos sumos
Jau trečią kvietimą iš eilės nebuvo panaudotos lėšos, numatytos pabėgėlių integracijai, kadangi
nebuvo pareiškėjų, norinčių rašyti projektą šiai socialinei grupei. Atmetus pabėgėlių integracijos
projektui skirtas lėšas (9 250 Eur), iš viso 1.1.1. veiksmui įgyvendinti nepanaudota 7 502,19 Eur.
VVG valdybai siūloma apsispręsti dėl tolimesnių šių lėšų naudojimo bei inicijuoti sprendimus dėl
pabėgėliams skirtų lėšų panaudojimo.
Vienintelis projekto pareiškėjas, pateikęs projektą 2.1.1. veiksmui įgyvendinti, prašo skirti
visus likusius ir nuamtytus pinigus.
Paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus (o taip pat ir iki jo) pareiškėjai buvo nuolat
konsultuojami paraiškų rengimo klausimais asmeniškai, elektroniniu paštu, telefonu, jiems teikiamos
pastabos ir pasiūlymai. Pastabų, pretenzijų ar nusiskundimų dėl pareiškėjų konsultavimo negauta.
Projektinius pasiūlymus pateikė šie pareiškėjai:
1) Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla – projektas „Įsijunk meną“ (Switch on art)
(pagal 1.1.1 veiksmą, projekto biudžetas – 19 345 Eur, prašomas skirti finansavimas – 17 847
Eur);
2) BĮ Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis – projektas „Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų
bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ (pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas –
13 671,72 Eur, prašomas skirti finansavimas 11 380,82 Eur);
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3) BĮ Varėnos specialioji mokykla – projektas „Mes kartu – jėga“ (pagal 1.1.1. veiksmą, projekto
biudžetas – 10 476,23 Eur, prašomas skirti finansavimas – 9 228,23 Eur);
4) BĮ Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis – projektas „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“
(pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas – 21 000,00 Eur, prašomas skirti finansavimas – 19
424,78 Eur);
5) VšĮ „Varėnos technologijos ir verslo mokykla“ – projektas „Maisto ruošimo (pobūviams ir
furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos
miesto gyventojams“ (pagal 2.1.1. veiksmą, projekto biudžetas 10 114,50 Eur, prašomas skirti
finansavimas – 9 162,60 Eur).
Administracinės projektų atitikties vertinimas buvo atliekamas 2019 m. balandžio 25- gegužės
2 d. Dalis pareiškėjų buvo paprašyti patikslinti projektinius pasiūlymus. Dažniausiai prie projektinių
apsiūlymų nebuvo pateikiami visi reikalaujami dokumentai, kai kuriems iš jų teko tikslinti biudžetus.
Visi pareiškėjai taisymus atliko ir patikslintus projektinius pasiūlymus pateikė laiku.
Atsiėmusių projektinius pasiūlymus taisymo metu ar pataisius nebuvo. Patikslintuose
projektiniuose pasiūlymuose esminių trūkumų nepastebėta, todėl visi buvo perduoti naudos ir
kokybės vertinimui.
Naudos ir kokybės vertinimą 2019 m. gegužės 6-24 dienomis atliko Varėnos miesto VVG
strategijos administratorius (I-asis vertintojas) ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriaus darbuotoja (II-asis vertintojas). Abu jie atitiko naudos ir kokybės
vertintojams keliamus reikalavimus.
Projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatai:
Pareiškėjas

Projektinis pasiūlymas

I-ojo
vertintojo II-ojo
vertintojo
vertinimas (balais) vertinimas (balais)
Jadvygos „Įsijunk meną“ (Switch on
75
80
menų art)

Varėnos
Čiurlionytės
mokyla
BĮ Varėnos „Pasakos“ „Socialinės rizikos vaikų ir
vaikų lopšelis-darželis
jų
šeimų
bendruomeniškumo
ugdymas
pasitelkiant
menus“
BĮ Varėnos specialioji „Mes kartu – jėga“
mokykla
Varėnos
„Vaivorykštiniai jungčių
„Žilvičio“
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VšĮ
„Varėnos Maisto
ruošimo
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ekonomiškai neaktyviems
Varėnos
miesto
gyventojams
Vertintojai atkreipia dėmesį, kad šįkart pareiškėjų projektai buvo žymiai kokybiškesni negu per
pirmuosius du kvietimus 2017-2018 m., o ypač tų organizacijų, kurios jau teikia nebe pirmą projektą,
pastebima akivaizdi pareiškėjų didesnė projektų rengimo kompetencija.
Visi pareiškėjai projektus vykdo su partneriais. Vertintojai siūlo finansuoti visus projektinius
pasiūlymus, nemažinant prašomos finansavimo sumos, todėl Varėnos miesto VVG valdybai siūloma
tvirtinti šiuos projektinius pasiūlymas ir finansavimą jiems:
1) Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projektui „Įsijunk meną“ (Switch on art)
skirti 17 847 Eur;
2) BĮ Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis projektui „Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų
bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ skirti 11 380,82 Eur;
3) BĮ Varėnos specialioji mokyklos projektui „Mes kartu – jėga“ skirti 9 228,23 Eur;
4) BĮ Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželio projektui „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ skirti
19 424,78 Eur;
5) VšĮ „Varėnos technologijos ir verslo mokykla“ projektui „Maisto ruošimo (pobūviams ir
furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos
miesto gyventojams“ skirti 9 162,60 Eur.

Nefinansuotinų projektų nėra, krepšinio klubo „Bitės“ projektą siūloma teikti iškart naudos ir
kokybės vertinimui ateityje, atsiradus papildomų lėšų 1.1.1. veiksmui įgyvendinti.

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius

Adomas Taraskevičius

