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2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, 

pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros 

strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos 

vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo 

14 priedas 

 

(Pavyzdinė informacijos apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus forma) 
(Taikoma kaimo vietovių ar dvisekorių VVG atveju ir teikiama Agentūrai po VVG atlikto paraiškų atrankos vertinimo paraiškų kontroliniam vertinimui atrinkti) 

 

IGNALINOS RAJONO VIETOS VIEKLOS GRUPĖ 
(VPS vykdytojos pavadinimas) 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS 

Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018 m. birželio 14 d. 8 val. iki 2018 m. liepos 4 d. 17 val.  

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas  

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas  

Vietos 

projekto 

pavadinimas 
 

Vietos 

projektui 

pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės 

balas 

Vietos projekto 

preliminaraus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas  

 

Vietos 

projekto 

vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 

Vietos 

projekte 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų 

skaičius 

(vnt.) 
 

Įnašo natūra 

(nekilnojamuoju 

turtu / 

savanoriškais 

darbais) buvimo 

faktas vietos 

projekte 

(taip/ne) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 

1.1. Ignalinos 

kultūros ir 

sporto centras 

IGNA-

LEADER-6B-

K-8-1-2018 

„Tradicinių 

renginių 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Ceikinių, 

Didžiasalio, 

Mažėnų, 

Rimšės, 

Šiūlėnų ir 

Vidiškių 

kaimuose“ 

100 Įvertinta 

teigiamai 

6 216,00 - Ne 
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1.2. Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

IGNA-

LEADER-6B-

JKSV-8-2-2018 

“Amatai atgyja 

pasakose” 
100 Įvertinta 

teigiamai 

7 415,00 - Taip 

1.3. Ignalinos 

rajono 

Linkmenų 

kaimo 

bendruomenė 

IGNA-

LEADER-6B-

KV-8-3-2018 

„Kalvystė iš 

praeities 

ateičiai“ 

100 Įvertinta 

teigiamai 

7 480,00 - Ne 

1.4. Palūšės kaimo 

bendruomenė 
IGNA-

LEADER-6B-

K-8-4-2018 

“Nematerialaus 

paveldo – 

senovinio 

stintelių ir 

seliavų 

gaudymo 

žiemą sukant 

bobas Palūšės 

kaime 

savitumo 

išsaugojimas“ 

100 Įvertinta 

neigiamai 

0,00 - Taip 

1.5. Grybėnų kaimo 

bendruomenė 
IGNA-

LEADER-6B-

KV-8-5-2018 

“Krašto 

tradicijos telkia 

kartas” 

100 Įvertinta 

teigiamai 

2 560,00 - Ne 

Iš viso: 23 671 - - 

 


