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BENDROJI INFORMACIJA

✓ Litfood duomenimis 2022 m. įregistruota: 2014 Lietuvos kaimo

bendruomeninių organizacijų ir 82 Lietuvos

nacionalinės/rajoninės sąjungos/asociacijos;

✓ 2022 m. parama skirta: 322 projektams už 1,1 mln. Eur;

✓ Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. paskelbė:

❖ Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų (tema nukreipta į

Lietuvos orientacijos į Europą tematikai, tad pagal šią temą gali

atsikleisti ir visos minėtos temos (kaip papildomos) ir

aplinkosauga ir klimatas ir sumanumas)

❖ Klaipėdos krašto (gana siaura tema, tačiau tokia tema buvo ir

pernai ir puikiai prie jos buvo prisitaikyta)

❖ Šventojo Juozapato metais (ši tema apjungia naujausių įvykių

Lietuva + Ukraina kontekstą: partnerystė, pasitikėjimą, pagalbą,

savanorystę ir pan.)



TEISINIS PAGRINDAS IR PARAMOS 

PARAIŠKŲ RINKIMAS

✓ 2022-12-23 žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-861 ,,Dėl 2023 metų Nacionalinės

paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“

✓ Paramos paraiškos renkamos nuo 2023-01-16 iki 2023-02-17

✓ Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti

kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt.,

pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus.



KAS GALI KREIPTIS PARAMOS?

Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija (toliau – kaimo bendruomenė), atitinkanti Taisyklių 16 ir 17
punktuose nurodytus reikalavimus.

Rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir
kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame
papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti Taisyklių 16 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus;

Nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“,
„asociacija“ ir kt.), atitinkanti Taisyklių 16 ir 19 punktuose nurodytus reikalavimus.



REMIAMOS VEIKLOS SRITYS (1)

✓ Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau –

pirmoji veiklos sritis);

✓ kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo

gyventojų poreikiams (toliau – antroji veiklos sritis);

✓ mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros

sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar)

savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti,

organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis). Paraiškoje gali būti prašoma paramos

tik vienam renginiui.



REMIAMOS VEIKLOS SRITYS (2)

✓ kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį, finansuojamas įrangos ir prekių

įsigijimas siekiant sustiprinti ar sukurti bendruomenės materialiąją bazę;

✓ kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį finansuojami viešųjų erdvių ir / ar

viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimo, ir / ar kūrimo siekiant patenkinti gyvenvietės

viešuosius poreikius (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas, sporto

aikštynų atnaujinimas, paplūdimio įrengimas), ir priežiūros veiksmai;

✓ kai projektas teikiamas pagal trečią veiklos sritį finansuojami mokomųjų vizitų arba

tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms

įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje

veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimo

veiksmai.



PRIEMONĖS LĖŠŲ BIUDŽETAS 

IR PARAMOS DYDIS

Eil. 

Nr.
Veiklos sritis Paramos gavėjai

Paramos dydis 

(Eur), 

intensyvumas (%)

1. Pirmoji veiklos sritis (iki 30 proc. visų

skirtų lėšų)

Kaimo bendruomeninė 

organizacija (toliau –

KBO)

4 000 Eur, 95 %

2. Antroji veiklos sritis (iki 40 proc. visų

skirtų lėšų)

KBO 5 500 Eur, 95 %

3. Trečioji veiklos sritis (iki 30 proc. visų

skirtų lėšų)

KBO 2 500 Eur, 100 %

Rajono mastu KBO 

vienijanti organizacija

4 000 Eur, 100 %

Nac. lygiu KBO vienijanti 

organizacija

10 000 Eur, 100 %



TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ 

SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI (1)

pareiškėjas įregistruotas 
viešuoju juridiniu 
asmeniu JAR ne 

trumpiau kaip prieš 
vienerius metus iki 
paramos paraiškos 

pateikimo įregistravimo 
dienos (tikrinama 

vadovaujantis JAR 
kaupiamais 

duomenimis);

pareiškėjas neturi 
įsiskolinimų Valstybinei 
mokesčių inspekcijai prie 

Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos ir 

Valstybiniam socialinio 
draudimo fondui prie 
Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos;

pareiškėjas iki paramos 
paraiškos pateikimo 

datos pateikęs 
informaciją apie juridinio 
asmens naudos gavėjus 

JADIS posistemyje 
JANGIS atitiktis šiam 

kriterijui gali būti 
tikslinama iki paraiškos 

vertinimo pabaigos;

pareiškėjas, ne vėliau kaip 
paraiškos pateikimo dieną, 

VĮ Registrų centrui yra 
pateikęs arba įsipareigoja 

pateikti iki galutinio 
mokėjimo prašymo 
(taikoma naujiems 

subjektams) Finansinės 
atskaitomybės 

dokumentus už 2021 m. 
finansinius metus;

pareiškėjas VĮ Registrų 
centrui yra pateikęs arba 
įsipareigoja pateikti iki 

galutinio mokėjimo 
prašymo (taikoma 

naujiems subjektams) 
Veiklos ataskaitą už 
2021 m. finansinius 

metus;



TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ 

SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI (2)

Specialiosios tinkamumo sąlygos, 
susijusios su teikiamu projektu 
pagal pirmąją arba antrąją 

veiklos sritį:

nekilnojamasis turtas, į kurį
investuojama, t. y. numatoma jį įrengti ar
sutvarkyti (bendruomenės namai ar jai
priklausančios patalpos, viešoji
erdvė),paramos paraiškos pateikimo dieną,
pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.
Nuomos ar kito teisėto naudojimosi
nekilnojamuoju turtu sutartis, sudaryta ne
trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui
nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;

nekilnojamojo turto valdymo faktai turi
būti įregistruoti VĮ Registrų centre. Jei
nekilnojamojo turto valdymo faktai VĮ
Registrų centre įregistruojami vėliau kaip
paraiškos pateikimo dieną, kartu su paramos
paraiška turi būti pateiktas dokumentas,
pagrindžiantis nekilnojamojo turto valdymo
faktą (sutartis, sprendimas ar kt.);

tais atvejais, kai projektą planuojama
įgyvendinti valstybinėje žemėje, ši žemė
turi būti priskirta prie neprivatizuojamos
žemės ir valstybinės žemės patikėtinio
sprendimu pareiškėjui turi būti leista
(pareiškėjas turi pateikti tai įrodantį
dokumentą) valstybinėje žemėje
įgyvendinti projektą ir vykdyti veiklas,
projekto priežiūrą ne trumpiau kaip 3 metus
nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos;

nekilnojamasis turtas (bendruomenės namai
ar viešoji erdvė), kurio savininkai yra fiziniai
ir privatūs juridiniai asmenys, yra netinkamas
projektui įgyvendinti;

pareiškėjas per paskutinius dvejus
kalendorinius metus (t. y. 2021 m. ir
2022 m.) nėra gavęs paramos
materialinės bazės sukūrimui ir
(arba) stiprinimui ir (arba) kaimo
vietovės viešųjų erdvių
sutvarkymui.



TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ 

SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI (3)

Specialiosios tinkamumo 
sąlygos, susijusios su teikiamu projektu 

pagal trečiąją veiklos sritį:

renginiui vykdyti sudaryta ir kartu su paramos paraiška
pateikta preliminari programa. Programos turinyje aiškiai
pagrindžiamas projekto tikslas, tema ir suderinamumas su
projekto veiklomis. Tuo atveju, kai planuojamas renginys yra
įtrauktas į kito viešojo juridinio asmens inicijuoto ar kartu
organizuojamo renginio veiklas, paramos paraiškoje, turi būti
aiškiai nurodytas bendro renginio tikslas, tema, numatomi
pasiekti projekto rezultatai, prisidedant prie bendro
renginio, kiti renginio organizatoriai ir jų indėlis
renginyje;

renginys negali būti susijęs su
politine reklama;

paraiškoje aiškiai įvardyta (-os)
renginio tikslinė (-ės) grupė (-ės);

kai paraiškoje numatomas
mokomasis vizitas, paraiškoje
aiškiai aprašyta mokomojo vizito
dalyvių atranka, kurioje
paaiškinama kokiais principai
bus atrinkti mokomojo vizito
dalyviai, kurie yra pareiškėjo
nariais ir kurie jais nėra.



ĮSIPAREIGOJIMAI (1)

nelikviduoti juridinio asmens (kaimo bendruomenės arba kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos) mažiausiai 3 metus nuo
paramos galutinio išmokėjimo dienos. Šiame papunktyje įvardyti įsipareigojimai taikomi projektui, teikiamam pagal pirmąją arba antrąją
veiklos sritį;

ne trumpiau nei 3 metus nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos neatlikti projekte numatytos pagrindinės veiklos pakeitimo, nekeisti projekto
įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti, neišnuomoti, nesuteikti panaudai ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigyto, įrengto
ar tvarkyto turto, jį prižiūrėti ir saugoti. Už paramos lėšas įsigyjamą turtą saugoti pareiškėjui teisėtais pagrindais valdomose patalpose arba paramos
paraiškoje nurodytoje viešoje saugioje vietoje. Šiame papunktyje įvardyti įsipareigojimai taikomi projektui, teikiamam pagal pirmąją arba antrąją veiklos
sritį;

įgyvendinti projektą (pateikti mokėjimo prašymą ir įgyvendinto projekto ataskaitą) ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d.;

Išimtys gali būti taikomos:

projektams, pateiktiems pagal trečiąją veiklos sritį, kai renginys vyksta lapkričio mėn. – iki 2023 m. lapkričio 29 d.;

viešinti gautą paramą;. 

saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 metus nuo galutinio paramos išmokėjimo dienos;

bendradarbiauti su projekto įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas
tikrinti projekto vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu, leisti asmenims, vykdantiems kontrolės
ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje;

atsiskaitymus su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir darbų rangovais vykdyti tik per finansų įstaigas;



ĮSIPAREIGOJIMAI (2)

specialieji įsipareigojimai projektą teikiant pagal trečiąją veiklos sritį:

ne vėliau nei per 10 darbo dienų iki organizuojamo renginio datos informuoti Agentūrą el. p.
nacparama.kb@nma.lt užpildant informacijos pateikimo formą (7 priedas), jei keičiasi organizuojamo renginio data,
valanda ir (arba) vieta, nei buvo nurodyta paramos paraiškoje;

laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatų (kai taikoma)., t. y. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki
numatyto renginio dienos pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį
pranešimą apie organizuojamą renginį, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, kai tai būtina pagal Lietuvos
Respublikos susirinkimų įstatymą.



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (1)

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

✓ konkrečiai išvardytos ir nurodytos paramos paraiškoje;

✓ jų suma pagrįsta. Kai iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš

tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti kartu su paramos paraiška turi būti pateikti projekte numatytų išlaidų sumos

pagrindimo dokumentai. Jei pirkimai atlikti, išlaidų pagrįstumas vertinamas pagal pateiktus pirkimų dokumentus;

✓ faktiškai patirtos ir įtrauktos į paramos gavėjo apskaitą;

✓ pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais;

✓ pakankamos projekto tikslui pasiekti ir numatytoms veikloms įgyvendinti;

✓ paramos gavėjo patirtos (apmokėtos) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos kreipiasi šių Taisyklių

8.1 papunktyje nurodyti pareiškėjai pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis, o visais kitais atvejais – nuo paramos paraiškos

pateikimo dienos. Tačiau išlaidos, patirtos po paraiškos pateikimo dienos, nėra kompensuojamos, jei parama

projektui neskiriama;



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (2)

Pagal pirmąją veiklos sritį

✓ edukacijoms, degustacijoms ar kitoms projekte numatytoms veikloms vykdyti skirtos aprangos įsigijimo;

✓ veikloms vykdyti būtinų instrumentų, technikos, įrangos su priedais, vidaus baldų įsigijimo;

✓ bendruomenės atributikos įsigijimo (kompensuojama vėliavos ir jos priedų, herbo, informacinės lentos pastato

išorėje gamybos išlaidos);

✓ stacionaraus kompiuterio su priedais (monitoriumi, klaviatūra, pele) arba nešiojamojo kompiuterio su priedais

įsigijimo ir būtinos programinės įrangos įsigijimas;

✓ daugiafunkcio įrenginio (įrenginio, atliekančio skenavimo, spausdinimo, kopijavimo, fakso išsiuntimo funkcijas)

arba spausdintuvo įsigijimo;

✓ kondicionieriaus / šildymo įrenginių (įskaitant montavimą) įsigijimo;

✓ santechnikos prekių įsigijimo (išskyrus montavimo paslaugas);

✓ vidaus apdailos prekių, reikalingų paprastajam (einamajam) remontui atlikti, įsigijimo ar remontui atlikti skirtų

įrenginių nuomos (patys paprastojo remonto darbai nefinansuojami);

✓ bendruomenės namų apsaugos sistemos (signalizacijos, gaisro apsaugos signalizacijos, išmaniosios belaidės

apsaugos sistemos ir apsauginės lauko žaliuzės);

✓ pirmosios medicininės pagalbos rinkinių su defibriliatoriumi įsigijimo, įrengimo išlaidos (kai taikoma), profesinių

pirmosios pagalbos suteikimo mokymų išlaidos;



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (3)

Pagal antrąją veiklos sritį

✓ pagal antrąją veiklos sritį įsigytos prekės (Taisyklių 27.2.2 p.) turi būti saugomos bendruomenės patalpose arba projekte

nurodytoje vietoje (jeigu bendruomenė neturi patalpų):

✓ statybos darbų, prekių ir paslaugų pirkimo (išskyrus pastatų tvarkymą ir priežiūrą);

✓ įrenginių, įrankių, mechanizmų (įskaitant techniką) įsigijimo (kai įgyvendinus projekte numatytas veiklas, bus tęsiama

viešųjų erdvių priežiūra);

✓ daugiamečių augalų įsigijimo (išskyrus jų pasodinimo paslaugą);



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (4)

Pagal trečiąją veiklos sritį

✓ renginio vietos nuomos išlaidos;

✓ renginiui vykdyti būtinos įrangos, priemonių nuomos išlaidos;

✓ atlygis renginio atlikėjui (išskyrus renginio vedėją);

✓ maitinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

✓ transporto priemonių nuomos išlaidos;

✓ priemonių ir (ar) prekių, kurios bus sunaudojamos renginio metu, įsigijimo išlaidos;

✓ nuotoliniu būdu organizuojamų renginių išlaidos (tiesioginė transliacija, techninės pagalbos išlaidos

ir pan.)



NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

neįvardytos Taisyklių 27
punkte ir neatitinkančios
Taisyklių VIII skyriuje
nustatytų reikalavimų;

patirtos prekėms,
paslaugoms ar darbams
pirkti nesilaikant
pirkimo procedūrų;

kai atsiskaitymai su
prekių tiekėjais,
paslaugų teikėjais ir
darbų rangovais yra
atlikti ne per finansų
įstaigas;

gyvūnų, sėklų (įskaitant
jų sėjimo paslaugą) ir
vienmečių augalų
(įskaitant jų sodinimo
paslaugas) įsigijimo;

honorarai renginio
vedėjams, pramogų /
dovanų čekiai;

nematerialiojo turto
(pvz., patentų, licencijų)
įsigijimo, išskyrus
būtinąją programinę
įrangą;

nekilnojamojo turto
(žemės sklypo, statinių ir
pastatų) įsigijimo;

inžinerinių tinklų ir kitos
susijusios infrastruktūros
statybos darbai:

geriamojo vandens
tiekimo sistemų nauja
statyba ir (arba)
rekonstravimas;

vandens gerinimo,
geležies šalinimo
sistemų įrengimas ir
(arba) rekonstravimas;

paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios
infrastruktūros, atliekant paviršinio ar
gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo
viešųjų kaimo teritorijų, nauja statyba,
rekonstravimas arba kapitalinis remontas;

apšvietimo inžinerinių
tinklų atnaujinimas ir
plėtra;

įprasta, kasdienė,
nestilizuota apranga.



ATRANKOS KRITERIJAI (1)

(Pagal pirmąją veiklos sritį)

Eil. 

Nr.
Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų 

skaičius

Suteikiami 

balai

1. Pareiškėjo naujumas:

(vertinama pagal JAR duomenis)

1.1. Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 2022-01-31

20

20

1.2. Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 15

1.3 Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 10

1.4 Pareiškėjas registruotas laikotarpiu nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 5

2. Projekto rezultato svarba:

(kriterijus vertinamas pagal projekto rezultatų svarbą kaimo gyventojams ir pagal pateiktą informaciją paraiškos

aprašyme)

2.1. Sudarytos palankesnės sąlygos verslumo skatinimui (pvz.: bendruomenė 

organizuoja narių gaminamų produktų pristatymą, planuoja vykdyti 

edukacijas, degustacijas ir kt.) 20

20

2.2. Naujų veiklų sukūrimas (materialinės bazės stiprinimas paskatino naujas 

veiklas: nauji užsiėmimai, būreliai, mokymai, edukacijos ir kt.)
10



ATRANKOS KRITERIJAI (2)

(Pagal pirmąją veiklos sritį)

3. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį:

3.1. nuo 2018 m.

30

30

3.2. nuo 2019 m. 25

3.3. nuo 2020 m. 20

4. Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo:

(vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti

projekto išlaidų)

4.1. 11 proc. ir daugiau

30

30

4.2. nuo 10 iki 10,99 proc. 25

4.3. nuo 9 iki 9,99 proc. 20

4.4. nuo 8 iki 8,99 proc. 15

4.5. nuo 7 iki 7,99 proc. 10

4.6. nuo 6 iki 6,99 proc. 5

Didžiausia galima balų suma: 100

Eil. 

Nr.
Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias 

balų skaičius

Suteikiami 

balai



ATRANKOS KRITERIJAI (3)

(Pagal antrąją veiklos sritį)

Eil.

Nr.
Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų 

skaičius

Suteikiami 

balai

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal šią veiklos sritį:

1.1. 2018 m.

30

30

1.2. 2019 m. 25

1.3. 2020 m. 20

2. Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo: (vertinama pagal pareiškėjo prisidėjimą nuosavomis

lėšomis, skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

2.1. 11 proc. ir daugiau

30

30

2.2. nuo 10 iki 10,99 proc. 25

2.3. nuo 9 iki 9,99 proc. 20

2.4. nuo 8 iki 8,99 proc. 15

2.5. nuo 7 iki 7,99 proc. 10

2.6. nuo 6 iki 6,99 proc. 5



ATRANKOS KRITERIJAI (4)

(Pagal antrąją veiklos sritį)

3. Kaimo vietovės gyvybingumas:

(kriterijus vertinamas pagal gyventojų skaičių kaimo vietovėje, vadovaujantis gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų apskaitos 2011

m. duomenimis, kurie paskelbti Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt šio tvarkytojo nuostatuose

nustatyta tvarka)

3.1. daugiau nei 201 gyventojų

20

20

3.2. nuo 101 iki 200 gyventojų 15

3.3. nuo 70 iki 100 gyventojų 10

3.4 mažiau nei 70 gyventojų 5

4. Projekto rezultatų svarba:

(kriterijus vertinamas pagal projekto rezultatų svarbą kaimo gyventojams, t. y. sukurtos infrastruktūros poveikį kaimo patrauklumui ir

gyvybingumui)

4.1. Sukurtas naujas arba atnaujintas esamas infrastruktūros objektas (atitiktis kriterijui

vertinama, jeigu kuriamas naujas infrastruktūros objektas arba naujinamas esamas

infrastruktūros objektas yra sukurtas ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 1 d., pvz., vaikų

žaidimų aikštelė, kurios anksčiau gyvenamojoje vietovėje nebuvo)

20

20

4.2. Sudarytos palankesnės sąlygos verslui

(pvz., viešosios erdvės pritaikymas vietos gamintojų produkcijos realizavimui (pvz.,

prekyvietė)

15

4.3. Rezultatų svarba aplinkosaugos požiūriu

(pvz., išvalytas vandens telkinys)
10

Didžiausia galima balų suma:
100

Eil.

Nr.
Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų 

skaičius

Suteikiami 

balai



ATRANKOS KRITERIJAI (5)

(Pagal trečiąją veiklos sritį)

Eil.

Nr.
Projekto atrankos kriterijai

Didžiausias balų 

skaičius
Suteikiami balai

1. Pareiškėjo atstovaujama vietovė arba renginio organizavimo vieta – 2023 m.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės

(atrankos balai skiriami, kai pareiškėjas bei projekto įgyvendinimo renginio

organizavimo vieta yra kaimo vietovė, paskelbta Lietuvos mažąja 2023 m. kultūros

sostine)

20 20

2. Renginio pobūdis:

(vertinama pagal pateiktą informaciją paraiškos aprašyme, tradiciškumas įrodomas publikacijomis, renginių programomis

(nuotraukos neįrodo tradiciškumo). Balai nesumuojami ir suteikiami tik už vieną planuojamą renginį).

2.1. Projekte numatyta, kad renginys bus skirtas Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar)

savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti,

minėti (atrankos balai skiriami, kai numatoma, kad dalyvauja ne viena

bendruomenė arba renginį planuoja savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu

veikianti bendruomenes jungianti organizacija)
20

20

2.2. Organizuojamas teatralizuotas renginys ir (ar) rekonstrukcija, skirta krašto, vietovės

istoriniams įvykiams minėti, garsinti. 15

2.3 Projekte numatyta, kad bus vykdomas mokomasis vizitas (išvykimas ir atvykimas į 

bendruomenę)
10



ATRANKOS KRITERIJAI (6)

(Pagal trečiąją veiklos sritį)
3. Renginio pridėtinė vertė

(informacija apie renginio metu įrodomą vietovės išskirtinumą)

3.1. Renginio metu suplanuoti patyriminiai elementai: vykdomos edukacijos, 

degustacijos, pristatymai ir pan.

25

25

3.2. Įtraukiami vietos atlikėjų, meninių ir (ar) liaudies kolektyvų pasirodymai 20

3.3. Įtraukiami žymūs krašto žmonės 15

3.4. Reginio metu minimi, garsinami istoriniai to krašto, vietovės įvykiai 10

4. Vietos amatininkų, verslininkų, vietos atlikėjų ir (ar) meno kolektyvų įtraukimas:

(atrankos balai suteikiami, jeigu projekte numatyta, kad renginio metu bus organizuojama vietos gamintojų, amatininkų,

verslininkų, ūkininkų pagamintų produktų pristatymas, degustacijos, prekyba jais ir (arba) edukacijos, susijusios su jų gamyba.

Atrankos balai suteikiami ir tuo atveju, jeigu projekte numatyta, kad renginio metu vyks vietos atlikėjų ir (ar) meno kolektyvų

pasirodymai)

4.1. 6 ir daugiau
15

15

4.2. nuo 3 iki 5 10

5. Tikslinių grupių įtraukimas

(atrankos balai suteikiami, jeigu projekte numatyta, kad organizuojant ir (arba) vykdant renginį dalyvaus tikslinių grupių

atstovai)

5.1. Jaunimas iki 25 metų (įskaitytinai)

20

20

5.2. Negalią turintys asmenys 15

5.3. Asmenys 54+ amžiaus 10

Didžiausia galima balų suma: 100



Ačiū už dėmesį
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