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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 

 

 

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS 

Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d. 16 val. 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 
(jei pareiškėjas 

juridinis asmuo) 
/ vardas, 

pavardė (jei 

pareiškėjas 

fizinis asmuo) 

Paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 
(Nurodomas VPS 

vykdytojos VP 

paraiškos 

registravimo metu 

suteiktas VP 

atpažinties 

kodas.) 

Vietos 

projekto 

pavadinimas 
(Nurodoma 

pagal VP 

paraiškos 2.1 

eilutę.) 

Vietos 

projektui 

pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės 

balas 
(Duomenys iš 

vertintojo 

pridėtinės vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

ataskaitos.) 

Vietos projekto 

preliminaraus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas  
(Nurodoma, ar 

įvertinta teigiamai 

ar neigiamai.) 

 

Vietos 

projekto 

vertinimo 

metu 

nustatyta 

preliminari 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 
(Duomenys iš 

vertintojo 

preliminaraus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

ataskaitos.) 

Vietos 

projekte 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų 

skaičius 

(vnt.) 
(Duomenys iš 

VP paraiškos) 

 

Įnašo natūra 

(nekilnojamuoju 

turtu / 

savanoriškais 

darbais) buvimo 

faktas vietos 

projekte 

(taip/ne) 
(Duomenys iš VP 

paraiškos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“  

Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 
1.1. Asociacija 

„Leipalingio 

miestelio 

jaunimas“ 

DRUS-

LEADER-6B-

JS-2-2-2018 

„Leipalingio 

miestelio 

jaunimo 

įsitraukimas į 

visuomeninį 

gyvenimą“ 

80 balų Teigiamas 10740,00 0 Ne 
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1.2. Neravų kaimo 

bendruomenė 

DRUS-

LEADER-6B-

JKS-2-4-2018 

„Aš ir mano 

kaimas“ 

80 balų Teigiamas 7600,00 0 Ne 

1.3. Viečiūnų 

kaimo 

bendruomenė 

„Versmė“ 

DRUS-

LEADER-6B-

JS-2-1-2018 

„Viečiūnų 

jaunimo 

aktyvinimas 

per sportinę ir 

meninę 

saviraišką“ 

70 balų Teigiamas 10600,00 0 Ne 

1.4. Švendubrės 

kaimo 

bendruomenė 

DRUS-

LEADER-6B-

JS-2-3-2018 

„Visi drauge – 

žingsnis į 

priekį“ 

70 balų Teigiamas 9600,00 0 Ne 

Iš viso: 38540,00 0 - 

 


