
GALUTINĖ VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA 

 

2. VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI 

I II III 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, 

„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ 

2.1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) <...> 

2.2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) <...> 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

2.1. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 
<...> 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ 

2.1. Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) <...> renginiai ir <...> dalyviai 

 

3.  VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS 

I II III 

Eil.Nr. Atitiktis Pagrindimas 

3.1. Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus: 

 □ – turi teigiamos įtakos; 

□ – turi neigiamos įtakos; 

□ – neutralus šiuo atžvilgiu. 

Pavyzdžiui, teigiama įtaka darniam vystymuisi gali būti įrodoma 

pagrindžiant, kad VP numatytos  

 investicijos, susijusios su atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

energijos panaudojimo skatinimu;  

 naujų mažą anglies dioksido kiekį išskiriančių technologijų 

diegimu, skatinant racionalų išteklių panaudojimą;  

 vietos projektu siekiama mažinti teršalų, atliekų kiekį;  

 vietos projekte numatomos prevencinės biologinės įvairovės 

nykimo mažinimo priemonės;  

 vietos projektu prisidedama prie žaliųjų technologijų ir 

gamybos metodų derinimo bei vystymo;  

 vietos projektu prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir 

vartotojų aplinkosauginio švietimo. 

3.2. Moterų ir vyrų lygioms galimybėms: 

 □ – turi teigiamos įtakos; 

□ – turi neigiamos įtakos; 

□ – neutralus šiuo atžvilgiu. 

Atitinkamai pagrįsti... 

3.3. 

Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 

(išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant 

vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.: 

 □ – turi teigiamos įtakos; 

□ – turi neigiamos įtakos; 

□ – neutralus šiuo atžvilgiu. 

Atitinkamai pagrįsti... 

 

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI  

I II III IV 

Eil. 

Nr. 
Dokumentų pavadinimai 

Lapų 

skaičius 
Sąsaja su tinkamumo sąlyga 

5.1. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo tinkamumą 

5.1.1. Naudotis atmintine 

 

7. VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS 

7.1. Užpildyti taip pat kaip pirminėje paraiškoje. 

_________________________ 




