IGNALINOS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VIETOS PROJEKTŲ PIRMASIS PRIORITETINIS, ANTRASIS PRIORITETINIS IR REZERVINIS SĄRAŠAI
2017-11-29

Ignalina

Kvietimo Nr. 2
I. Pirmasis vietos projektų prioritetinis sąrašas
Pirminių vietos projektų paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių ne mažiau kaip 60 balų ir išlaidų tinkamumo etape įvertintų teigiamai
sąrašas (sąrašas sudarytas nuo daugiausiai balų surinkusių iki mažiausiai balų surinkusių vietos projektų paraiškų ir pagal paraiškos atpažinties kodus nuo 1 iki 9)
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos
VP pavadinimas
Pridėtinė
Prašoma
Finansavimo VP rūšis ir porūšis
Nr.
pavadinimas / vardas,
atpažinties
s vertės
paramos lėšų
šaltinis
pavardė
(registracijos)
(kokybės)
suma, Eur
kodas
vertinima
s, balais

1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“
1.

2.

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracija
Tverečiaus Švč. Trejybės
parapija

3.

Daugėliškio krašto
bendruomenė

4.

Mielagėnų Šv. Jono
Krikštytojo parapija

5.

Grybėnų kaimo
bendruomenė

6.

Ignalinos rajono

IGNALEADER-6BJIS-2-9
IGNALEADER-6BIKS-2-3
IGNALEADER-6BIS-2-6
IGNALEADER-6BIS-2-8
IGNALEADER-6BIKS-2-1
IGNA-

„Universalios sporto aikštelės
įrengimas Ignalinos rajono
Vidiškių kaime“
„Tverečiaus bažnyčios neįgaliųjų
pandusas su takelių“

90

59 469,96

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

80

6 275,20

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

„Daugėliškio krašto
bendruomenės pastato
atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
„Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios tvoros tvarkybos –
restauravimo darbai“
„Grybėnų kaimo bendruomenės
kultūros namų atnaujinimas ir
pritaikymas bendruomenės
poreikiams gerinti“
„Viešosios erdvės sutvarkymas

80

36 000,00

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

80

60 289,31

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

75

62 633,22

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

75

62 865,89

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos

2

7.

8.

Linkmenų kaimo
bendruomenė
Ignalinos rajono
Antalksnės kaimo
bendruomenė
Švedriškės bažnytkaimio
bendruomenė
„Švedriškės santalka“

LEADER-6BIS-2-4
IGNALEADER-6BIS-2-5
IGNALEADER-6BIS-2-7

Linkmenų kaime“
„Pakrantės prie Alksno ežero
sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
„Dalies gyvenamojo namo
remontas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Ignalinos rajono Švedriškės
kaime“

projektas, paprastas.
75

17 339,87

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

65

23 508,50

EŽŪFKP

Kaimo vietovių vietos
projektas, paprastas.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma: 125 764,66 Eur.

Mažiausias vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktas balas, kurį surinkusioms visoms pirminėms vietos projektų paraiškoms
užtenka kvietimo biudžeto lėšų (toliau – pereinamasis balas) yra 90.
II. Antrasis vietos projektų prioritetinis sąrašas
Pirminių vietos projektų paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių vienodą balų skaičių ir išlaidų tinkamumo etape įvertintų teigiamai antrinis
prioritetinis sąrašas, sudarytas pagal Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 (toliau – administravimo VP taisyklės), 105.3 papunktyje nurodytus antrinius
prioritetinius kriterijus.
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos
VP pavadinimas
Pridėtinė
Prašoma
antrinius
Finansavimo Atitinką
Nr.
pavadinimas / vardas,
atpažinties
s vertės
paramos lėšų
prioritetinius
šaltinis
pavardė
(registracijos)
(kokybės)
suma, Eur
kriterijus,
VP
kodas
vertinima
administravimo
s, balais
taisyklių punktas

1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“
1.

Tverečiaus Švč. Trejybės
parapija

IGNALEADER-6BIKS-2-3

„Tverečiaus bažnyčios neįgaliųjų
pandusas su takelių“

80

6 275,20

EŽŪFKP

Atitinka

kriterijus:

105.3.6. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2014–
2020
metų
finansavimo
laikotarpio (taikoma,
kai prašoma paramos
vietos
projektui

3

įgyvendinti
iš
EŽŪFKP);
105.3.8 pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš
EŽŪFKP
ir
EJRŽF 2007–2013
metų
finansavimo
laikotarpio;
105.3.9. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2007–
2013
metų
finansavimo
laikotarpio;
105.3.11.
prašoma
mažesnė
paramos
suma
vietos
projektui įgyvendinti
(mažiausia iš visų 3
80 balų surinkusių
projektų).
2.

3.

Mielagėnų Šv. Jono
Krikštytojo parapija

IGNALEADER-6BIS-2-8

„Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios tvoros tvarkybos –
restauravimo darbai“

80

Daugėliškio krašto
bendruomenė

IGNALEADER-6BIS-2-6

„Daugėliškio krašto
bendruomenės pastato
atnaujinimas ir pritaikymas

80

60 289,31

EŽŪFKP

Atitinka

kriterijus:

105.3.6. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2014–
2020
metų
finansavimo
laikotarpio (taikoma,
kai prašoma paramos
vietos
projektui
įgyvendinti
iš
EŽŪFKP)
36 000,00

EŽŪFKP

Atitinka
105.3.11.

kriterijus:

prašoma

4

mažesnė
paramos
suma
vietos
projektui įgyvendinti
(mažesne
už
prašoma 80 balų
surinkusiame
Mielagėnų Šv. Jono
Krikštytojo parapijos
vietos projekte)

bendruomenės poreikiams“

4.

Ignalinos rajono
Antalksnės kaimo
bendruomenė

IGNALEADER-6BIS-2-5

„Pakrantės prie Alksno ežero
sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“

75

17 339,87

EŽŪFKP

Atitinka

kriterijus:

105.3.6. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2014–
2020
metų
finansavimo
laikotarpio (taikoma,
kai prašoma paramos
vietos
projektui
įgyvendinti
iš
EŽŪFKP);
105.3.8 pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš
EŽŪFKP
ir
EJRŽF 2007–2013
metų
finansavimo
laikotarpio;
105.3.9. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2007–
2013
metų
finansavimo
laikotarpio;
105.3.11.
prašoma
mažesnė
paramos

5

suma
vietos
projektui įgyvendinti
(mažiausia iš visų 3
75 balus surinkusių
projektų).
5.

Grybėnų kaimo
bendruomenė

IGNALEADER-6BIKS-2-1

„Grybėnų kaimo bendruomenės
kultūros namų atnaujinimas ir
pritaikymas bendruomenės
poreikiams gerinti“

75

62 633,22

EŽŪFKP

Atitinka

kriterijus:

105.3.6. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2014–
2020
metų
finansavimo
laikotarpio (taikoma,
kai prašoma paramos
vietos
projektui
įgyvendinti
iš
EŽŪFKP);
105.3.8 pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš
EŽŪFKP
ir
EJRŽF 2007–2013
metų
finansavimo
laikotarpio;
105.3.9. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2007–
2013
metų
finansavimo
laikotarpio.
105.3.11.
prašoma
mažesnė
paramos
suma
vietos
projektui įgyvendinti
(mažesne
už
prašoma 75 balų

6

6.

Ignalinos rajono
Linkmenų kaimo
bendruomenė

IGNALEADER-6BIS-2-4

„Viešosios erdvės sutvarkymas
Linkmenų kaime“

75

62 865,89

EŽŪFKP

surinkusiame
Ignalinos
rajono
Linkmenų
kaimo
bendruomenės vietos
projekte)
105.3.6. pareiškėjas
nėra gavęs paramos
iš EŽŪFKP 2014–
2020
metų
finansavimo
laikotarpio (taikoma,
kai prašoma paramos
vietos
projektui
įgyvendinti
iš
EŽŪFKP).

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma: 125 764,66 Eur.
Pirmojo prioritetinio sąrašo vietos projektų, įvertintų 90 balų (perinamasis balas), prašoma paramos sumą: 59 469,96 Eur.
Kvietimo likutis be pirmojo prioritetinio sąrašo vietos projektų, įvertintu 90 balų, prašomos paramos sumos: 66 294,70 Eur.
III. Rezervinis vietos projektų sąrašas
Rezervinis vietos projektų sąrašas, sudarytas pagal pridėtinės vertės (kokybės) balus nuo daugiausiai balų surinkusių iki mažiausiai balų surinkusių vietos
projektų paraiškų ir pagal antrinius prioritetinius kriterijus
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos
VP pavadinimas
Pridėtinė
Prašoma
antrinius
Finansavimo Atitinką
Nr.
pavadinimas / vardas,
atpažinties
s vertės
paramos lėšų
prioritetinius
šaltinis
pavardė
(registracijos)
(kokybės)
suma, Eur
kriterijus,
VP
kodas
vertinima
administravimo
s, balais
taisyklių punktas

1. VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“
1.
Mielagėnų Šv. Jono
IGNA„Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo
80
60 289,31
EŽŪFKP
105.3.6
Krikštytojo parapija

2.

Daugėliškio krašto
bendruomenė

LEADER-6BIS-2-8
IGNALEADER-6B-

bažnyčios tvoros tvarkybos –
restauravimo darbai“
„Daugėliškio krašto
bendruomenės pastato

80

36 000,00

EŽŪFKP

105.3.11

7

IS-2-6
3.

4.

5.

6.

Ignalinos rajono
Antalksnės kaimo
bendruomenė
Grybėnų kaimo
bendruomenė

IGNALEADER-6BIS-2-5
IGNALEADER-6BIKS-2-1

Ignalinos rajono
Linkmenų kaimo
bendruomenė
Švedriškės bažnytkaimio
bendruomenė
„Švedriškės santalka“

IGNALEADER-6BIS-2-4
IGNALEADER-6BIS-2-7

atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
„Pakrantės prie Alksno ežero
sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams“
„Grybėnų kaimo bendruomenės
kultūros namų atnaujinimas ir
pritaikymas bendruomenės
poreikiams gerinti“
„Viešosios erdvės sutvarkymas
Linkmenų kaime“
„Dalies gyvenamojo namo
remontas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Ignalinos rajono Švedriškės
kaime“

75

17 339,87

EŽŪFKP

105.3.6.,
105.3.8.,
105.3.9, 105.3.11.

75

62 633,22

EŽŪFKP

105.3.6.,
105.3.8.,
105.3.9., 105.3.11.

75

62 865,89

EŽŪFKP

105.3.6.

65

23 508,50

EŽŪFKP

