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UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016 – 2022 M. VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJOS REZERVINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJŲ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos papil-

domų rezervinių projektų vertinimo kriterijų vidaus tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas va-

dovaujantis vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėt-

ros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 2014-2020 metų ES fondų investici-

jų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-

ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo (PFSA) reikalavimais bei atsižvelgiant į Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 

2022 m. vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarkos 

apibūdinimas“ aprašytą veiksmų ir juos įgyvendinančių projektų vykdytojų atrankos įgyvendinimo 

procedūrą. 

2. Apraše pateikiama papildomo kvietimo rezervinių vietos plėtros projektinių pasiūlymų, 

skirtų Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti, 

vertinimo kriterijų  tvarkos procedūra.  

 

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS 

 

3. Apraše vartojami sutrumpinimai ir sąvokos: 

3.1. VVG – vietos veiklos grupė. 
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3.2. Vietos plėtros strategija – dokumentas, kuriame pateikta Utenos miesto VVG teri-

torijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė, tikslai, jų įgyvendinimo 

priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai. 

3.3. VVG teritorija – vietos plėtros strategijoje apibrėžta teritorija, kurioje planuojama 

įgyvendinti strategijoje numatytus veiksmus. 

3.4. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo tiekėjas – viešasis juridinis asmuo, kurio 

veiklos  vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. 

3.5. Vietos plėtros projektinis pasiūlymas – pareiškėjo miesto vietos veiklos grupei tei-

kiamas, strategiją atitinkantis veiklos aprašas, kuriame nurodomi planuojamos veiklos tikslai, užda-

viniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos. 

3.6. Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių iš-

teklių, išsi-lavinimo, negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuo-

menėje įp-rastų socialinių ryšių. 

3.7. Tikslinė grupė – asmenų grupė ar jos dalis, į kurią orientuota projekto veikla. 

3.8. Projekto finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) – 2018 m. gruodžio 28 d. 

vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-977 patvirtintas dokumentas ,,Dėl 2014–2020 metų Euro-

pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir 

kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendi-

nimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 

 

III. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 IR JŲ VERTINIMO BALAI 

 

4. Vietos plėtros projektinių pasiūlymo atrankos kriterijus sudaro: 

4.1. Bendrieji projektų atrankos kriterijai. Balai pagal bendruosius projektų atrankos 

kriterijus neskiriami;  

4.2. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, kurie vertinami balais ir yra skirti sudaryti 

rezervinių vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus projektų atrankos kriterijus, prioritetinę eilę 

prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie 

nesurinks 50 balų, VVG netrauks į papildomo kvietimo rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. 
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1. tikslas. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ UTENOS MIESTE. 

1.1. uždavinys. Sociokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patirian-

tiems asmenims. 

1.1.1. veiksmas.  Socialinės rizikos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultūrines veiklas: 

 

BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

Projektų atrankos kriterijaus 

(toliau – kriterijus) pavadini-

mas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškini-

mai  

 

Didžiausias 

galimas 

kriterijaus 

balas 

 

1.1. Projektas turi atitikti Strategi-

jos 1 tikslo ,,Mažinti socialinę 

atskirtį Utenos mieste“ 1.1. užda-

vinio ,,Sociokultūrinių užimtumo 

veiklų organizavimas socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims.“ 

veiksmą 1.1.1. ,,Socialinės rizikos 

vaikų ir jaunimo užimtumas per 

sociokultūrines veiklas“. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos infor-

macijos apie projektą matyti, kad projekto tiks-

las, veiklos ir tikslinė grupė atitinka Strategijos 

1.1 uždavinio ,,Sociokultūrinių užimtumo veik-

lų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims.“ ir 1.1.1. veiksme ,,Socialinės rizi-

kos vaikų ir jaunimo užimtumas per sociokultū-

rines veiklas“ (toliau – veiksmas) pavadini-

muose ir veiksmo aprašyme pateiktą informaci-

ją apie veiksmo veiklas, tikslinę grupę. 

Sociakultūrinės paslaugos – laisvalaikio orga-

nizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti 

socialinių problemų (prevenciniais tikslais), 

mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bend-

ruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) 

gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio 

darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla 

ir pan. 

Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis 

asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsi-

lavinimo, negalios, patiriamos diskriminacijos 

ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje 

įprastų socialinių ryšių. 

Gyventojai - Utenos mieste gyvenantys fiziniai 

asmenys. 

Vaikai ir jaunimas – asmenys, kurių amžius yra 

7 - 29 metai. 

Tikslinė grupė - asmenų grupė ar jos dalis, į 

kurią orientuota projekto veikla. 

Balai pagal 

bendruosius 

projektų 

atrankos 

kriterijus 

neskiriami 
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1.2. Projekto veiklos atitinka bent 

vieną Apraše įvardintą remiamą 

veiką. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei projekto veiklos atitinka bent vieną iš Apra-

šo 10 punkte nurodytų veiklų. 

(detaliau žiūrėti: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5ea

f2cd290f1944 ).  

1.3. Projekto pareiškėjas ir 

partneris (jei toks yra) atitinka 

Projektų finansavimo Apraše nus-

tatytus reikalavimus. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei tenkinamos šios sąlygos: 

Pareiškėjas: 

veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyven-

dinimo teritorijoje; 

Jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar 

miesto vietos veiklos grupė, paraiškos teikimo 

Agentūrai dieną juridinių asmenų registre bus 

registruotas ne trumpiau kaip 2 metus; 

Kiekvienas partneris, jeigu pareiškėjas projektą 

numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), 

veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyven-

dinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijo-

je. 

 (detaliau žiūrėti: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5ea

f2cd290f1944 ). 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
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1.4. Projekto pareiškėju ar partne-

riu yra nevyriausybinė organiza-

cija ar socialinis partneris 

 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra 

nevyriausybinė organizacija arba socialinis 

partneris. 

Nevyriausybinė organizacija - nuo valstybės ar 

savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklauso-

mas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar 

jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis 

asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios sie-

kimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendini-

mas. Valstybė, savivaldybė ir (ar) juridinis as-

muo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime 

valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 

balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų ne-

vyriausybinės organizacijos visuotiniame daly-

vių susirinkime. Prie nevyriausybinių organi-

zacijų nepriskiriamos: politinės partijos; profe-

sinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų 

susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka stei-

giamos organizacijos, kuriose narystė yra pri-

valoma tam tikros profesijos atstovams; susi-

vienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra 

privatūs juridiniai asmenys; sodininkų bendri-

jos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos 

paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kito-

kios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu 

įsteigtos bendrijos; šeimynos. 

Socialinis partneris – darbuotojų ir (ar) darb-

davių atstovų organizacija. 

 

 

1.5. Projekto biudžeto išlaidos yra 

būtinos projektui įgyvendinti 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos infor-

macijos apie projekto biudžetą ir išlaidas, gali-

ma daryti išvadą, jog visos suplanuotos projek-

to išlaidos yra susiję su projekto veiklų įgyven-

dinimu ir yra būtinos.  

 

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
 
Eil. 

Nr. 

Bendrojo atrankos kriterijaus pavadinimas Didžiau-

sias balas 

Balas pagal atskiras kriteri-

jaus reikšmes 

1. 
Pagrįsta ir vietos plėtros projektiniu pasiūly-

mu sprendžiama Utenos miesto problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgy-

vendinimą.  

10 

 nepagrįsta – 0; 

iš dalies pagrįsta – 5; 

pagrįsta – 10. 

2. 
Pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir 

veikla (-os) užtikrina Utenos miesto vietos 

veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėt-

ros strategijos  veiksmo (-ų) įgyvendinimą. 

10 

neužtikrinta – 0; 

užtikrina –  10. 
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3. 
Pasirinktam veiksmui įgyvendinti nurodyti 

fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra 

realios ir pasiekiamos. 
10 

iš dalies realūs ir pasiekiami 

– 5; 

realūs ir pasiekiami – 10; 

4. Į projektinio pasiūlymo veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius: 

4.1. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 20; 

15 

skiriama balų – 5. 

4.2. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 40; 
skiriama balų –10. 

4.3. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 60. 
Skiriama balų –15. 

5. 
Numatytas didesnis nei 10 procentų prisidė-

jimas. 5 
nenumatytas – 0;  

numatytas – 5. 

6. 
Pagrįsta Pareiškėjo patirtis dirbant su sociali-

nės rizikos grupės vaikais ir jaunimu.   

15 

nepagrįsta – 0; 

iš dalies pagrįsta –10; 

pagrįsta –15. 

7 
Projekto įgyvendinimo veiklų išdėstymas 

laike reguliarus, nuoseklus ir pagrįstas, atitin-

kantis Utenos miesto vietos veiklos grupės 

2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos 

veiksmų planą.  

15 

nepagrįsta – 0; 

iš dalies pagrįsta – 10 

pagrįsta –15. 

8. 
Numatytos teikti naujos ar inovatyvios pas-

laugos socialinės rizikos vaikų ir jaunimo 

užimtumo srityje per sociokultūrines veiklas 15 

nenumatyta – 0; 

iš dalies numatyta – 10; 

numatyta – 15. 

9. 
Į projektą numatyta įtraukti ne mažiau kaip 5 

savanorius. Veiklomis prisidedama prie gy-

ventojų savanoriškos veiklos skatinimo. 
5 

mažiau kaip 5 – 0; 

5 ir daugiau – 5. 

 
Iš viso: 100 

 

 
Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 
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2. tikslas. SKATINTI VERSLUMĄ IR GERINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ 

PADĖTĮ DARBO RINKOJE. 

2.2. uždavinys. Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam vers-

lui ir neaktyviems darbingiems asmenims. 

2.2.1. veiksmas. Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiaujant su Anykščių VVG)٭ verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais. 

 Vertinant papildomo kvietimo rezervinius projektinius pasiūlymus, veiksme numatytas bendradarbiavimas٭

su Anykščių VVG nėra aktualus.  

BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

Projektų atrankos kriterijaus 

(toliau – kriterijus) pavadini-

mas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiški-

nimai  

 

Didžiausias 

galimas kri-

terijaus ba-

las 

 

1.1. Projektas turi atitikti Strate-

gijos 2 tikslo ,,Skatinti verslumą 

ir gerinti neaktyvių darbingų gy-

ventojų padėtį darbo rinkoje“ 2.2. 

uždavinio ,,Neformalių, verslumą 

skatinančių iniciatyvų plėtojimas 

besikuriančiam verslui ir neakty-

viems darbingiems asmenims“ 

2.2.1. veiksmą „Konsultavimas ir 

mokymai (bendradarbiaujant su 

Anykščių VVG)٭ verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais “ veiklas. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį krite-

rijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą matyti, kad pro-

jekto tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka 

Strategijos 2.2. uždavinio ,,Neformalių, vers-

lumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besi-

kuriančiam verslui ir neaktyviems darbin-

giems asmenims“ ir 2.2.1 veiksmo  

,,Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiau-

jant su Anykščių VVG)٭ verslo kūrimo ir 

plėtros klausimais“ veiklas (toliau – veiks-

mas) pavadinimuose ir veiksmo aprašyme 

pateiktą informaciją apie veiksmo veiklas ir 

tikslinę grupę atitinkančią Projektų finansa-

vimo sąlygų Aprašo reikalavimus.  

(detaliau žiūrėti: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5

eaf2cd290f1944). 

Gyventojai – Utenos mieste gyvenantys fizi-

niai asmenys. 

Tikslinė grupė – asmenų grupė ar jos dalis, į 

kurią orientuota projekto veikla. 

Balai pagal 

bendruosius 

atrankos kri-

terijus neski-

riami 

1.2. Projekto veiklos atitinka bent 

vieną Apraše įvardintą remiamą 

veiką. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį krite-

rijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent 

vieną iš Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų. 

(detaliau žiūrėti: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5

eaf2cd290f1944 ).  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
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1.3. Projekto pareiškėjas ir 

partneris (jei toks yra) atitinka 

Projektų finansavimo Apraše 

nustatytus reikalavimus. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį krite-

rijų, jei tenkinamos šios sąlygos: 

Pareiškėjas: 

veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgy-

vendinimo teritorijoje; 

Jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar 

miesto vietos veiklos grupė, paraiškos teiki-

mo Agentūrai dieną juridinių asmenų registre 

bus registruotas ne trumpiau kaip 2 metus; 

Kiekvienas partneris, jeigu pareiškėjas pro-

jektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-

iais), veiklą vykdo vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje 

teritorijoje. 

(detaliau žiūrėti: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5

eaf2cd290f1944 ). 

1.4. Projekto biudžeto išlaidos 

yra būtinos projektui įgyvendinti. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriteri-

jų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projekto biudžetą ir išlai-

das, galima daryti išvadą, jog visos suplanuo-

tos projekto išlaidos yra susiję su projekto 

veiklų įgyvendinimu ir yra būtinos.  

 

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI  

 
Eil. 

Nr. 

Bendrojo atrankos kriterijaus 

 pavadinimas 

Didžiausias 

balas 

Balas pagal atskiras kriteri-

jaus reikšmes 

1. 
Pagrįsta ir vietos plėtros projektiniu pasiū-

lymu sprendžiama Utenos miesto problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgy-

vendinimą. 
10 

 nepagrįsta – 0; 

 

iš dalies pagrįsta – 5; 

 

pagrįsta – 10. 

2. 
Projekto tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir veik-

la (-os) užtikrina Utenos miesto vietos veik-

los grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą. 

10 

ne užtikrina – 0; 

 

užtikrina – 5. 

 

3. 
Pasirinktam veiksmui įgyvendinti nurodyti 

fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra 

realios ir pasiekiamos. 
10 

 iš dalies realūs ir pasie-

kiami – 5; 

realūs ir pasiekiami – 10. 

4. Į projektinio pasiūlymo veiklas planuojamas įtraukti dalyvių skaičius: 

4.1. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 20; 
20 

skiriama balų – 10. 

4.2. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 50; 

skiriama balų – 15. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944


9 

4.3. 
suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius ne ma-

žiau kaip 80. 

skiriama balų – 20. 

5. 
Numatytas didesnis nei 10 procentų prisidė-

jimas. 5 
nenumatytas – 0;  

numatytas – 5. 

6. 
Pagrįsta Pareiškėjo patirtis Utenos miesto 

vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos 

plėtros strategijos veiksme numatytų kon-

sultavimo ir mokymo paslaugų teikime vers-

lo kūrimo ir plėtros klausimais.  

20 

nepagrįsta – 0; 

iš dalies pagrįsta –15; 

pagrįsta –20. 

7. 
Projekto įgyvendinimo veiklų išdėstymas 

laike reguliarus, nuoseklus ir pagrįstas, ati-

tinkantis Utenos miesto vietos veiklos gru-

pės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategi-

jos veiksmų planą. 

20 

nepagrįsta – 0; 

iš dalies pagrįsta – 15; 

pagrįsta – 20. 

8. 
Tikėtinas projekto prisidėjimas prie Strategi-

jos 2.2. uždavinio Neformalių, verslumą ska-

tinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam 

verslui ir neaktyviems darbingiems asmenims 
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Įmonių ar 

fizinių asmenų gavusių verslo konsultacijas 

skaičius“  

5 

nenumatyta – 0; 

numatyta  – 5. 

 

 
Iš viso: 100  

 
Minimali privaloma surinkti balų suma: 50  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Vietos plėtros papildomų rezervinių projektinių pasiūlymų atrankos bendruosius ir 

prioritetinius kriterijus bei jų vertinimo balus, prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos plėtros projek-

tinius pasiūlymus, tvirtina Utenos miesto vietos veiklos grupės valdyba. 

6. Prieš paskelbiant kvietimą atrankai, vertinimo kriterijų tvarkos aprašas gali būti kei-

čiamas siekiant efektyvesnio Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo ir (arba) atsižvelgiant į vietos plėtros strategijos pakeitimus. 

7. Paskelbus papildomo rezervinių projektinių pasiūlymų kvietimą atrankai ir vietos plėt-

ros projektinių pasiūlymų vertinimo metu vertinimo kriterijų tvarkos aprašas nekeičiamas. 


