PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo
d. įsakymu Nr.AD-1(Projekto vertinimo anketos forma)
BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS 2021 METŲ KONKURSUI PATEIKTO PROJEKTO
PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Paraiškos numeris
Vertinimo komisijos narys
Vertinimo data
Pažymėti, kurią (-ias)
veiklos sritį (-is)
atitinka projektas (X)

Finansuotinos veiklos sritys
Bendruomeninės organizacijos veiklos plėtra (bendruomeninės organizacijos įstatų
keitimas, dokumentų, būtinų bendruomeninės organizacijos veiklos plėtrai, rengimas
ir registravimas VĮ Registrų centre)
Bendruomeninės organizacijos ūkinės veiklos stiprinimas (patalpų ir turto draudimas,
patalpų išlaikymas, patalpų ir / ar inžinierinės įrangos avarijų likvidavimas ir
lokalizavimas, viešosiose erdvėse įrengtų vaikų žaidimų aikštelių, sporto ir poilsio
aikštynų įrenginių saugumo patikra (pagal LST EN 1176 standartus))
Bendruomenės namų aplinkos, kitų viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra (degalai ir
tepalai aplinkos priežiūros technikai)

Pažymėti, kuri (-iuos)
finansavimo
prioritetą
(-us)
atitinka Pareiškėjas
(ar) projektas (X)

Finansavimo prioritetai

Projektas įgyvendinamas pareiškėjo nuosavybės teise priklausančiose patalpose
Pareiškėjas turi tęstinių įsipareigojimų drausti Lietuvos kaimo plėtros 2014˗2020
metų programos lėšomis sukurtą ir/ar įsigytą turtą
Pareiškėjas per 2020 metus yra įgyvendinęs bent vieną ne mažesnės nei 500 (penkių
šimtų) Eur vertės projektą
Vertinimo pagrindas

Projekto atitiktis
finansuotinoms veiklos
sritims

Vertinimo kriterijai
Veikla (-os), kuriai (-ioms) prašoma
finansavimą pilnai atitinka pasirinktą
finansavimo sritį (-is)
Veikla (-os), kuriai (-ioms) prašoma
finansavimą iš dalies atitinka pasirinktą
finansavimo sritį (-is)
Veikla (-os), kuriai (-ioms) prašoma
finansavimą
neatitinka
pasirinktą
finansavimo sritį (-is)

Balai
skirti
(-tas)

5

skirti
(-tas)

2

skirti
(-tas)

0

Skiriamas
balas

Nurodytas aiškus tikslas, konkretūs uždaviniai,
veiklos ir laukiami rezultatai tinkami numatytam
tikslui ir uždaviniams pasiekti
Nurodytas aiškus tikslas, konkretūs uždaviniai ir
veiklos, tačiau laukiami rezultatai nėra susiję su
Projekto tikslas, uždaviniai,
projekto tikslu ir uždaviniais
veiklos ir rezultatai
Nurodytas aiškus tikslas, konkretūs uždaviniai,
tačiau veiklos ir laukiami rezultatai tik iš dalies
atitinka projekto tikslą ir uždavinius
Ne iki galo suformuluotas tikslas, uždaviniai,
veiklos ir laukiami rezultatai
Projektui įgyvendinti prašomos lėšos aiškiai
įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis,
atitinka Konkurso skelbime nurodytą didžiausią
vienam projektui galimą skirti Savivaldybės
biudžeto lėšų sumą
Projektui įgyvendinti prašomos lėšos iš dalies
įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis, iš
Projekto finansavimas
dalies atitinka Konkurso skelbime nurodytą
didžiausią vienam projektui galimą skirti
valstybės biudžeto lėšų sumą
Projektui
įgyvendinti
prašomos
lėšos
neįvardytos, nepagrįstos, nesusijusios su
veiklomis, neatitinka Konkurso skelbime
nurodytos didžiausios vienam projektui galimos
skirti valstybės biudžeto lėšų sumos
Balų suma:
Paraiškos, surinkusios mažiau nei 10 balų, nefinansuojamos.
Vertinimo komisijos nario išvados:
Išlaidų rūšys

15

10

5
0

10

5

0

30

Prašoma lėšų
suma (Eur)

Siūlomas skirti
lėšų suma
(Eur)

1. Patalpų ir turto draudimo išlaidos
2. Patalpų išlaikymo išlaidos:
2.1. patalpų šildymas
2.2. elektros energija
2.3. vandens teikimas ir nuotekų šalinimas
3. Degalų (kuro, tepalų žoliapjovei) įsigijimo išlaidos
4. Patalpų ir / ar inžinierinės įrangos avarijų likvidavimo ir lokalizavimo
išlaidos
5. Organizacijos įstatų keitimo ir įregistravimo VĮ Registrų centre
išlaidos
6. Vaikų žaidimų aikštelių, sporto ir poilsio aikštynų įrenginių saugumo
patikros (pagal LST EN 1176 standartus) ir techninės priežiūros išlaidos
Iš viso:
Išvada (finansuoti, iš dalies finansuoti (nurodant siūlomų skirti lėšų sumą), nefinansuoti):

Vertinimo komisijos narys (-ė)
Parašas

Vardas, pavardė

