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VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VYTAUTO G. 12, VARĖNA

REZERVINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, SKIRTŲ KORONAVIRUSO
(COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMUI, VERTINIMO
ATASKAITA
2020-05-28
Varėna
Varėnos vietos veiklos grupė, atsižvelgdama į 2020-04-30 LR vidaus reikalų ministerijos (toliau –
LR VRM) raštą „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO IR REZERVINIŲ
SĄRAŠŲ SUDARYMO“, kvietimą teikti rezervinius vietos plėtros projektinius pasiūlymus paskelbė
2020 m. gegužės 11 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. Atsižvelgiant į VRM
siūlymus, bus sutrumpinti projektinių pasiūlymų rengimo ir vertinimo terminai. Pareiškėjai projektinius
pasiūlymus galėjo teikti iki 2020 m. gegužės 21 d.
2020 m. gegužės 14 d. buvo suorganizuotas nuotolinis informacinis seminaras būsimiems
pareiškėjams, kurio metu būsimi pareiškėjai buvo supažindinti su finansavimo sąlygomis,
finansuojamomis veiklomis ir paraiškų pildymu, vertinimo procedūromis. Seminaras buvo transliuojamas
ir jo įrašas saugomas miesto VVG Facebook paskyroje.
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.
Kvietimai teikti rezervinius projektinius pasiūlymus buvo paskelbti pagal tris atnaujintos Varėnos
miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos veiksmus:
1.1.1 veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir
priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą, teikimas
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją Varėnos mieste“;
2.1.1 veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą,
praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“;
2.2.1 veiksmą „Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant
pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“.
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Numatyta paskirstyti ES ir valstybės biudžeto lėšų suma, atsižvelgiant į LR VRM rekomendacijas,
nustatyta nebuvo.
Projektinius pasiūlymus pateikė laiku pateikė iš viso 3 Varėnos mieste registruotos ir/ar
veikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos.
Visos jos atitiko keliamus bendruosius reikalavimus. Vertintojas Nr. 1 pateikė pastabą ir
rekomendaciją

dėl

VšĮ
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pasiūlymo
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fotografiją“ nurodydamas, kad Europos socialinio fondo agentūrai nustačius ankstesnį negu 2020-12-18
m paraiškų pateikimo terminą įgyvendinančiajai institucijai, tikslinga būtų pakeisti projekto pareiškėjąvykdytoją, VšĮ „Margoji gamta“ liekant partneriu, kadangi pati VšĮ tik 2020-12-18 sukaks dveji metai,
kurie yra privalomi norint teikti paraišką įgyvendinančiajai institucijai (ESFA).
Vertintojas Nr. 2 pateikė pastabą, kad jeigu paraiška įgyvendinančiajai institucijai bus teikiama
anksčiau kaip 2020 m. gruodžio 18 d., VšĮ „Margoji gamta“ pareiškėju būti negali, kadangi neatitinka
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“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 16 punkto reikalavimų.
VšĮ „Margoji gamta“ vertintojai taip pat siūlo suplanuoti ir paraiškoje įgyvendinančiajai
institucijai nurodyti konkrečią veiklų vykdymo vietą, siekiant užtikrinti tinkamą projekte numatytos
vienos iš veiklų (teorinių profesionalios fotografijos užsiėmimų organizavimas) įgyvendinimą.
Pareiškėjai pagal atskirus veiksmus pateikė projektinių pasiūlymų iš viso tokioms sumoms:

-

Bendra pareiškėjų
pateiktų projektinių
pasiūlymų prašomo
finansavimo suma
9 687,79 Eur

Prašomas skirti
finansavimas nuo
kvietimui numatytas
veiksmo finansavimo
-

-

39 440,22

-

Veiksmas

Kvietimui numatytas
veiksmo finansavimas

1.1.1.
2.1.1.

Projektinius pasiūlymus pateikė šie pareiškėjai:
1) VšĮ „Margoji gamta“ – projektas „Į pažintį per fotografiją“ (pagal 2.1.1 veiksmą, projekto
biudžetas – 21920,47 Eur, prašomas skirti finansavimas – 20 276,43 Eur);
2) BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla – projektas „Natos - ne avys, kas išmano, tas
jas gano“ (pagal 2.1.1 veiksmą, projekto biudžetas – 20 789,59 Eur, prašomas skirti
finansavimas – 19 163,79 Eur);
3) BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras – projektas „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
Varėnos miesto gyventojams“ (pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas – 11 106,67 Eur,
prašomas skirti finansavimas 9 687,79 Eur);

3
Projektų atitikties vertinimas bendriesiems projektų atrankos kriterijams buvo atliekamas 2020 m.
gegužės 22 - gegužės 25 d. Dalis pareiškėjų buvo paprašyti patikslinti projektinius pasiūlymus. Visi
pareiškėjai taisymus atliko ir patikslintus projektinius pasiūlymus pateikė laiku. Patikslintuose
projektiniuose pasiūlymuose esminių trūkumų nepastebėta, todėl visi buvo perduoti vertinimui pagal
prioritetinius projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijus.
Projektų vertinimas pagal prioritetinius projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus buvo atliekamas
2020 m. gegužės 26-28 d. I vertintojas - Varėnos miesto VVG strategijos administratorius, II vertintoju
pasitelktas išorės vertintojas (II-asis vertintojas).
Projektų vertinimo pagal prioritetinius projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus rezultatai:
Pareiškėjas

Projektinis pasiūlymas

I-ojo
vertintojo II-ojo
vertintojo
vertinimas (balais) vertinimas (balais)
VšĮ „Margoji gamta“
„Į pažintį per fotografiją“
70
67
BĮ Varėnos Jadvygos „Natos - ne avys, kas
80
73
Čiurlionytės
menų išmano, tas jas gano“
mokykla
BĮ Varėnos socialinių „Visuomenės
psichikos
85
84
paslaugų centras
sveikatos
gerinimas
Varėnos
miesto
gyventojams
Visi pareiškėjai surinko daugiau kaip 50 balų, kurie reikalingi, kad projektas būtų įtraukiamas į
rezervinių projektų sąrašą ir būtų finansuojamas. Vertintojai siūlo finansuoti visus projektinius
pasiūlymus, nemažinant prašomos finansavimo sumos, todėl Varėnos miesto VVG valdybai siūloma
tvirtinti šiuos projektinius pasiūlymas ir finansavimą jiems:
1) VšĮ „Margoji gamta“ projektui „Į pažintį per fotografiją“ skirti 20 276,43 Eur ES ir valstybės
biudžeto lėšų;
2) BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla projektui „Natos - ne avys, kas išmano, tas jas
gano“ skirti 19 163,79 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų;
3) BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras projektui „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
Varėnos miesto gyventojams“ skirti 9 687,79 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų;
Ataskaitos rengėjas ir vertintojai atkreipia VVG valdybos dėmesį, kad VRM patvirtinus PFSA
pakeitimus, kuriais projektų, įtraukti į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, sudarytą
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui, finansuojamoji dalis gali sudaryti iki
100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, pateiktiemss ir įvertintiemss projektams siūlomas
100 proc. finansavimo intensyvumas.

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius
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