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 GERIAUSIO PROJEKTO KONKURSO 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Geriausio projekto konkurso (toliau – konkursas) organizatorius – Kupiškio rajono vietos veiklos grupė 

(toliau –VVG) veikianti pagal asociacijos įstatus.  

2. Konkurse gali dalyvauti įgyvendinti projektai, pagal Lietuvos Kaimo Plėtros 2007–2013 m. programos 

priemonę ,,Kaimų atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu)”, kurie buvo finansuojami Europos žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Konkurso tikslas – atskleisti ir paviešinti EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

projektų indėlį į žmonių gyvenimo kokybės gerinimą projektų vykdymo teritorijose.  

4. Konkurse gali dalyvauti projektai, pateikti ir įgyvendinti pagal parengtą ,,Kupiškio rajono integruotą 

2007–2013m. vietos plėtros strategiją gyvenimo kokybei kaime gerinti”, kvietimo Nr.1 I- ąjį prioritetą 

,,Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas” 1.1 priemonę ,,Kaimų 

atnaujinimas ir plėtra”.  

II. KONKURSO UŽDAVINIAI IR KRITERIJAI 

5. Konkurso uždaviniai:  

5.1. organizuoti įgyvendintų projektų konkursą pagal šiuos vertinimo kriterijus:  

5.1.1. projekto aktualumas ir reikšmingumas bendruomenei, 

5.1.2. bendruomenės narių ir atskirų amžiaus grupių (pvz., jaunimo) įtraukimas į projekto įgyvendinimą bei jo 

prieinamumas, 

5.1.3. projekto tęstinumo užtikrinimas. 

 

III. KONKURSO PASKELBIMO TVARKA 

6. Apie konkursą organizatorius paskelbia Kupiškio rajono VVG tinklalapyje (www.kvvg.lt ).  

7. Skelbime nurodoma ši informacija:  

7.1. konkurso organizatorius;  

7.2. konkurso pavadinimas;  

7.3. konkurso tikslas ir uždaviniai;  

7.4. balsavimo tvarka;  

7.5. konkurso pradžia ir pabaiga.  

8. Su konkurso nuostatais galima susipažinti Kupiškio  rajono VVG tinklalapyje (www.kvvg.lt). 

 

IV. PROJEKTŲ VERTINIMAS, PROJEKTŲ ATRANKA IR KONKURSO REZULTATŲ 

PASKELBIMAS 

9.  Su įgyvendintais projektais galima susipažinti Kupiškio rajono VVG tinklalapyje (www.kvvg.lt). 

http://www.kvvg.lt/
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10.  Konkursas vyks nuo 2012 m. lapkričio 27 d.  iki 2013 m. sausio 6 d. 17.00 val. šiais būdais:                         

10.1. internetiniu balsavimu; 

10.2. Kupiškio rajono VVG valdybos posėdis. 

11. Projektų vertinimą atliks Kupiškio rajono VVG valdyba. 

12.Kupiškio rajono VVG valdyba, pagal pateiktus kriterijus, išrenka du įgyvendintus projektus. Tai turi 

atlikti iki nurodytos konkurso pabaigos datos ir įforminti tai protokolu. 

13. Internetiniu balsavimu, pagal nurodytus kriterijus, internautai išrenka vieną įgyvendintą projektą. 

Balsavimo kartai neribojami. 

14. Tą patį projektą galima pateikti tik pagal vieną kriterijų. 

15. Balsuojant po nustatyto termino, balsai neužskaitomi. 

16. Nugalėtojai bus paskelbti 2013 m. I ketvirtyje.   

   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Informaciją apie konkursą teikia už konkurso organizavimą atsakinga Kupiškio rajono VVG tel. 8 459 

51475. 

18. Geriausi projektai bus viešinami Kupiškio rajono VVG tinkalapyje www.kvvg.lt. 
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