
ATMINTINĖ 

KAIŠIADORIŲ R. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMO NR.1 

VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

 

PRIEMONĖ NR. 5 

„BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS, KRAŠTO SAVITUMO PUOSELĖJIMAS, JO 

REPREZENTAVIMAS“ 

Eil. 

nr. 
Tinkamumo sąlygos Pagrindimas* Sąsaja 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėju:  

1.  Paraiškas gali teikti viešieji juridiniai 

asmenys registruoti Kaišiadorių 

rajono VVG teritorijoje 

Įstatai, registracijos pažymėjimas ar kitas viešojo juridinio 

asmens statusą patvirtinantis dokumentas arba pažyma 

apie deklaruotą gyvenamąją vietą 

15.1.1 

2.  Būti neskolingu VMI ir SODRAI. VMI ir SODROS pažymos 15.1.4 

3.  Tvarkyti buhalterinę apskaitą  Pridėti 2015 m. ir 2016 m. finansines ataskaitas: 

 Aiškinamąjį raštą; 

 Pelno (nuostolių) ataskaitą; 

 Balansą; 

 Pinigų srautų ataskaitą (jei sudarinėjate). 

15.1.5 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėjo partneriu:  

4.  Būti registruotu Kaišiadorių rajono 

VVG teritorijoje 

Partnerio įstatai, registracijos pažymėjimas ar kitas 

viešojo juridinio asmens statusą patvirtinantis dokumentas 

ar pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą 

15.2.1 

5.  Būti neskolingu VMI ir SODRAI VMI ir SODROS pažymos (negalioja savivaldybėms ir 

kitom biudžetinės įstaigoms), 2015 m. ir 2016 m. 

finansinės ataskaitos arba nuorodos į jas. 

15.2.1 

6.  Pateikti jungtinės veiklos sutartį Jungtinės veiklos sutartis. Prie jungtinės veiklos sutarties 

turi būti pridėti pasirašiusio asmens teisę prisiimti 

įsipareigojimus įrodantys dokumentai (jeigu įgaliojimai 

suteikiami norminiu teisės aktu, skelbiamu Teisės aktų 

registre, pakanka pateikti nuorodą į to teisės akto 

pavadinimą ir straipsnio arba punkto Nr.). 

15.2.2 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu:  

7.  Vietos projektas turi būti 

įgyvendinamas Kaišiadorių rajono 

VVG teritorijoje 

Jei investuojama į nekilnojamąjį turtą VĮ Registrų centro 

nekilnojamojo turto registro išrašas 

15.3.3 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su horizontaliosiomis ES politikos sritimis:  

8.  Darniu vystymusi Jeigu numatyta ūkinė veikla, ji turi būti leistina aplinkos 

apsaugos požiūriu, t. y. Lietuvos Respublikos planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 2 

d. nustatytais atvejais turi būti atliktas planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kuris turi būti 

patvirtintas atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos 

agentūros. 

15.4.1 

9.  Vietos projektas turi būti suderintas 

su konkurencijos teise 

Pareiškėjas, užsiimantis arba ketinantis užsiimti ūkine 

veikla, turi užpildyti ir pateikti Vienos įmonės ir SVV 

deklaraciją. Pridedam SVV deklaracijos pildymo 

instrukciją. 

15.4.3 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su nuosavu indėliu   

10.  Jeigu prie projekto prisideda 

nuosavomis lėšomis, turi būti pateikti 

įrodantys dokumentai 

Banko ar kredito unijos išrašas ar savivaldybės tarybos 

sprendimas skirti lėšas 

15.5.4 

http://www.vilnius.lt/index.php?2187717979
http://www.vilnius.lt/index.php?2187717979
http://www.vilnius.lt/index.php?2187717979
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/EKKTQidfAl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/EKKTQidfAl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/EKKTQidfAl
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11.  Jeigu prie projekto piniginėmis 

lėšomis prisideda partneris, turi būti 

pateikti įrodantys dokumentai 

Banko ar kredito unijos išrašas ar savivaldybės tarybos 

sprendimas skirti lėšas  

15.5.5 

Kiti reikalavimai:  

12.  Pateikti paraiškų ir verslo plano 

elektronines (.word)versijas 

Adresu kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com iki termino 

pabaigos 

 

*Jei dokumentai pateikti su pirmine paraiška – iš naujo pateikinėti nereikia. 

mailto:vpsvertinimas@gmail.com

