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1. Siekiant didinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (toliau – KPP) žinomumą VšĮ Kaimo 

verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – „Litfood“) organizuoja KPP priemonės LEADER 

bendradarbiavimo ir vietos projektų gerųjų pavyzdžių konkursą (toliau – Konkursas), kurio tikslai:  

1.1 atrinkti ir pristatyti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai 

atsakingiausius kaimo bendruomeninių organizacijų, vietos veiklos grupių, kitų kaime veikiančių 

nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendintus KPP priemonės LEADER 

bendradarbiavimo ir vietos projektus, skirtus jaunimui; 

1.2. viešinti KPP priemonės LEADER įgyvendinimo gerąją patirtį ir  pasiektus rezultatus;  

1.3 skatinti aktyvesnį kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių 

nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, naujų 

kaimo plėtros dalyvių įsitraukimą į KPP įgyvendinimą bei visų suinteresuotų šalių įsitraukimą į 

informacijos ir žinių sklaidos procesus kaimo vietovėse. 

2. Projektų gerųjų pavyzdžių atrankos ir vertinimo kriterijai: 

2.1.  projekto atitiktis pagrindiniams Leader metodo principams; 

2.2.  projekto idėjos, koncepcijos originalumas; 

2.3.  projekto veiklų ir jų įgyvendinimo inovatyvumas; 

2.4.  jaunų žmonių įsitraukimo į projekto veiklas užtikrinimas ir poveikis jaunų žmonių 

tobulėjimui, kompetencijoms, jų socialinei atsakomybei; 

2.5. projekto teigiamas poveikis vietos bendruomenei/aplinkai; 

2.6.  projekto gautų rezultatų ilgalaikiškumas ir tvarumas (išliekamoji vertė). 

Gerųjų projektų pavyzdžių atrankai teikiami tik jau baigti įgyvendinti KPP 2014–2020 projektai, 

kurie nėra gavę sankcijų. 

3. Konkurso organizavimo eiga: 

3.1. likus ne mažiau, kaip 10 kalendorinių dienų iki konkurso paraiškų surinkimo pradžios 

informacija apie konkursą išsiunčiama el. paštu Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatui; 

3.2. likus ne mažiau, kaip 7 kalendorinėms dienoms iki konkurso paraiškų surinkimo pradžios 

informacija apie konkursą skelbiama „Litfood“ svetainėje www.litfood.lt bei Facebook 

paskyroje (https://www.facebook.com/Litfood-613614895751899/), taip pat išsiunčiama 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai, Vietos veiklos grupių tinklui bei kitoms 

suinteresuotoms šalims; 

3.3. konkurso paraiškos renkamos 30 kalendorinių dienų (su galimybe šį terminą pratęsti iki 60 

kalendorinių dienų); 

3.4. geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius 

kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno 

nesiekiančių organizacijų įgyvendintus KPP priemonės LEADER programos projektus atrenka 

Konkurso atrankos komisija, kuri vadovaujasi projektų gerųjų pavyzdžių atrankos ir vertinimo 

kriterijais (žr. 2 p.). 

3.5. atrinktieji projektai viešinami „Litfood“ svetainėje www.litfood.lt, Facebook paskyroje bei 

projekto renginių metu. 
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