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Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija
2016–2022 m.
Pakruojo miesto teritorija
I TIKSLAS – didinti miesto gyventojų įsidarbinimo
galimybes.
1.2. Uždavinys. Organizuoti veiklas skirtas gyventojų
verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo
subjektų įsikūrimą ir plėtrą.
1.2.1. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo
programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių
įgijimui ir tobulinimui.
1.2.2. veiksmas. Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas
(taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir
klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo
klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo
sustiprinimui.
Vietos plėtros strategijos planuojami pasiekti rezultatai:
I TIKSLAS – didinti miesto gyventojų įsidarbinimo
galimybes.
Planuojami efekto rodikliai:
•
Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų
santykis Pakruojo r. sav. proc.: 2014 m. – 56,5, siekiama
reikšmė 2022 m. – 62,75 proc.
Planuojami rezultato rodikliai:
•
2-R - Verslumo lygis Pakruojo r. sav.
(veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų), vnt.:
2015 m. – 11,4, siekiama reikšmė 2022 m. – 16,5.
1.2. Uždavinys. Organizuoti veiklas skirtas gyventojų
verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo
subjektų įsikūrimą ir plėtrą.
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6.

Kvietimui numatytas
finansavimas

7.

Didžiausia galima projektui
skirti finansavimo lėšų suma

8.

Tinkami vietos plėtros
projektinių pasiūlymų
pareiškėjai bei partneriai

Planuojami produkto rodikliai:
• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes), asm.: 2015 m. – 0, siekiama reikšmė 2022 m. – 20
asm.
• BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų,
skaičius: 2015 m. – 0, siekiama reikšmė 2022 m. – 4.
Veiksmų planuojami pasiekti rezultatai:
1.2.1. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo
programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių
įgijimui ir tobulinimui.
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes), asm.: 10.
1.2.2. veiksmas. Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas
(taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir
klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo
klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo
sustiprinimui.
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes), asm.: 10.
Kvietimui teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus
skiriama:
1.2.1. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo programas,
skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių įgijimui ir
tobulinimui – 9 250,00 Eur (devyni tūkstančiai du šimtai
penkiasdešimt eurų).
1.2.2. veiksmas. Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip
pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus,
metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais
ir suteikti priemones, reikalingas verslo sustiprinimui – 37
000,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai eurų).
1.2.1. veiksmas – didžiausia galima vienam projektui skirti
suma – 9 250,00 Eur (devyni tūkstančiai du šimtai
penkiasdešimt eurų).
1.2.2.veiksmas – didžiausia galima vienam projektui skirti
suma – 18 500,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių penki
šimtai eurų).
Minimali projektui skirti finansavimo lėšų suma –
5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų).
Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjai:
1. Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta
yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
2. Privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta
yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo partneriai:
1. Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta
yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje;
2. Privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta
yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti
juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.
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9.

Paraiškos pateikimo Europos socialinio fondo agentūrai
dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų
registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus.
Išsamesnę informaciją, susijusią su vietos plėtros projektinių
pasiūlymų pareiškėjais ir partneriais, galite rasti:
2014–2020 metų Europos 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 įgyvendinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) II skyrius.
Tikslinės grupės:
1.2.1. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo
programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių
įgijimui ir tobulinimui.
•
ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai
(išskyrus teritorinėse darbo biržoje bedarbiais registruotus
asmenis, dalyvaujančius profesinio mokymo ir darbo įgūdžių
įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose);
•
asmenys (ar jų šeimos) pagal Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz.,
socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).
1.2.2. veiksmas. Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas
(taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir
klientus, metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo
klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo
sustiprinimui.
•
jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo
Reikalavimai projektams
vieta
–
vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija,
(tikslinės grupės, būtinas
atstovai ir darbuotojai.
prisidėjimas lėšomis,
Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus
projekto trukmė ir kt.),
remiamos veiklos, tinkamoms veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą
vykdantis fizinis asmuo.
finansuoti išlaidos
Išsamesnę informaciją, susijusią su vietos plėtros projektinių
pasiūlymų tikslinėmis grupėmis, galite rasti: PFSA 22 p.
Remiamos veiklos:
1.2.1. veiksmas. Ekonomiškai neaktyvių asmenų
neformalusis
švietimas,
gyventojų
informavimas,
konsultavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą.
1.2.2.veiksmas. Jaunųjų verslo subjektų atstovams ir
darbuotojams pagalbos verslo pradžiai teikimas: verslo
pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro
ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.
Nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma
kartu su informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės),
mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės
pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais
teikimas jauno verslo subjektams veikla.
Neremiamos veiklos:
Išsamesnę informaciją, susijusią su vietos plėtros projektinių
pasiūlymų neremiamomis veiklomis, galite rasti: PFSA 11
punkte.
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Būtinas prisidėjimas lėšomis:
pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis ir (arba)
nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų.
Prie tinkamų finansuoti išlaidų gali būti įtraukiamas projekto
veikloms vykdyti reikalingas projekto vykdytojo ir (ar)
partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas, kuris gali būti
numatomas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis
įnašas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
• nekilnojamojo turto vertė nėra didesnė už
rinkos vertę (kai rinkos vertę patvirtina turto vertintojas arba
nepriklausoma turto vertinimo įmonė, atlikę nepriklausomą
vertinimą);
• nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į projekto
vykdytojo ar partnerio apskaitą;
• nekilnojamam turtui pirkti, statyti ar
rekonstruoti per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta ES
struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių.
• Jeigu tik dalis nekilnojamojo turto yra susijusi
su projektu, ši dalis turi būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta
kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų
priskyrimo) principą.
• Projekto
veiklas
vykdančių
savanorių
savanoriška veikla, tiesiogiai susijusi su projekto veiklų
vykdymu (t. y. veikla, kurią atlieka savanoriai vykdydami
projekto veiklas, atitinkančias PFSA 10 punkte nurodytas
veiklas). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto
vykdytojo
nepiniginis
nuosavas
įnašas,
kuris
apskaičiuojamas:
1. taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Projektą
vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr.
08.61-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo
ataskaitoje,
kuri
skelbiama
interneto
svetainėje
www.esinvesticijos.lt
ir
www.pakruojomiestovvg.lt
(taikoma apskaičiuojant projekto veiklas vykdančių
savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį);
2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą
minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant
projekto veiklų dalyvių – savanorių savanoriškos veiklos
nepiniginio įnašo dydį ir projekto veiklų dalyvių –
savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbo nepiniginio
įnašo dydį).
Tinkamoms finansuoti išlaidos:
1. Nekilnojamasis turtas.
(Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šioje išlaidų
kategorijoje nurodyto nekilnojamojo turto nepriklausomo
turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos
parengimo išlaidos);
2. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai;
(Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto
veikloms (išskyrus Pagal PFSA 10.3.1, 10.3.2.1);
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Vietos plėtros projektinių
10. pasiūlymų pateikimo
terminas

11.

Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų pateikimo būdas

2. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas;
3. Projekto vykdymas;
4. Informavimas apie projektą;
5. Netiesioginės išlaidos.
Išsamesnę informaciją, susijusią su vietos plėtros projektinių
pasiūlymų tinkamomis finansuoti išlaidomis, galite rasti:
PFSA V skyriuje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 3 iki 36 mėn.
Kita informacija:
Bendrieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų
administracinės atitikties vertinimo kriterijai, bendrieji
ir specialieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos
ir kokybės vertinimo kriterijai ir jų balai, vertinimo
etapai, vertinimo ir tvirtinimo tvarka pateikiami Pakruojo
miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016–2022 m.
vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos
vidaus tvarkos apraše Nr. 4, patvirtintame Pakruojo miesto
vietos veiklos grupės 2019 m. kovo 26 d. valdybos posėdžio
protokolu Nr. 4.
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rinkimo pradžia:
2019 m. kovo 28 d. 8.00 val.
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rinkimo pabaiga:
2019 m. balandžio 29 d. 17:00 val.
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai turi būti įteikti
pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo juridinio asmens, vietos
plėtros projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas
arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas
patvirtinamas pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu (jei toks
yra); Kitais būdais (pvz., atsiųsti registruotu laišku, įteikti
pašto kurjerio, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais
adresais pateikti vietos plėtros projektiniai pasiūlymai
nepriimami.
Pareiškėjas pateikia vietos plėtros projektinio pasiūlymo:
• originalą (su priedais);
• elektroninę forma (įrašyta į kompaktinį diską (CD).
Kartu su vietos plėtros projektiniu pasiūlymu pateikti
kvietime atrankai nustatyti dokumentai:
vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjo
•
ir partnerio (-ių), kai teikiama kartu su partneriu (-iais),
Valstybės įmonės Registro centro išduotą Juridinių asmenų
registro išrašą;
vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjo
•
ir partnerio (-ių), kai teikiama kartu su partneriu (-iais),
steigimo dokumentai, t. y. įstatai; jeigu pareiškėjas ar
partneris neturi įstatų, turi būti pateikiamas steigimo sandoris
arba bendrieji nuostatai, arba kiti dokumentai, kuriuos
įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
• užpildytą nevyriausybinės organizacijos deklaraciją;
prekių, darbų ar paslaugų dviejų teikėjų
•
komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys
numatytų išlaidų vertę (Komercinis pasiūlymas parenkamas
pareiškėjo nuožiūra, siekiant nustatyti galimų išlaidų vertę).
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12. Susiję dokumentai

(taikoma tais atvejais, kai netaikomi fiksuotieji įkainiai,
nustatyti nustatymo tyrimo ataskaitose);
Jungtinės veiklos sutartis (-ys) (taikoma, kai
•
vietos plėtros projektinis pasiūlymas teikiamas kartu su
partneriu (-iais);
Gyvenimo aprašymą (CV) vietos plėtros
•
projektinio pasiūlymo pareiškėjo vadovo ir buhalterio, ir
mokymo kursų baigimo pažymėjimai patvirtinantys, kad
pareiškėjas turi administravimo ir finansų valdymo vadovą (us), gebantį (-čius) įgyvendinti ir administruoti vietos
projektus;
kiti dokumentai (pareiškėjas gali pateikti kitus
•
dokumentus, galinčius turėti įtakos vietos plėtros
projektinio pasiūlymo vertinimui).
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai priimami adresu:
Pergalės g. 1, LT–83159 Pakruojis.
Kontaktinis asmuo: projekto koordinatorė Vaida Šeižė,
tel. +370 606 86 600.
Pateikiamos nuorodos į aktualius dokumentus:
1. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija
2016–2022 m.;
Nuoroda:
http://www.pakruojomiestovvg.lt/vvg-pletrosstrategija-2016-2022-m/
2. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos
2016–2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų
vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 4, 2019 m.
kovo
26
d.
Nuoroda:https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b
911e68503b67e3b82e8bd/TeUhHwPeQk
3.
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas;
Nuoroda:https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8
bd
4.
Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisyklės;
nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalact/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7
5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės;
Nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de
9/OQWunfkEdA
6. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo formą galite rasti:
Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos
2016–2022 m. vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo
ir atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 4, 2019 m. kovo 26 d.
Nuoroda:
http://www.pakruojomiestovvg.lt/wpcontent/uploads/2016/09/Pakruojo-miesto-VVGprojektini%C5%B3-pasi%C5%Ablym%C5%B3-atrankosvidaus-tvarkos-apra%C5%A1as.pdf .

7
Išsamesnę informaciją, susijusią su vietos plėtros
projektinių pasiūlymų teikimu, galite rasti:
Interneto svetainėje http://www.pakruojomiestovvg.lt/vpptaisykles/
Interneto svetainėje www.pakruojis.lt
Pakruojo miesto vietos veiklos grupė
Biuro adresas: Pergalės g. 1, LT-83159 Pakruojis
Projekto koordinatorė Vaida Šeižė
Tel. +370 606 86 600, el.p. info@pakruojomiestovvg.lt
www.pakruojomiestovvg.lt
Mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų
rengėjams.

13. Kontaktai

Mokymų data ir vieta – 2019 m. balandžio 11 d., Pergalės
g. 1, Pakruojis, Pakruojo miesto vietos veiklos grupės
biuro salėje.
Mokymų pavadinimas – „Vietos plėtros strategijai
įgyvendinti skirtų projektų rengimas“.
Mokymų tikslas – suteikti žinias ir gebėjimus būtinus
paruošti kokybišką projektinį pasiūlymą.
Mokymų tikslinė grupė – mokymuose dalyvaujantys vietos
plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai.
Mokymų trukmė – 8 ak. val.
14. Papildoma informacija

Išsamesnę informacija, susijusią su mokymų organizavimu,
galite rasti svetainėse: www.pakruojomiestovvg.lt ir
www.pakruojis.lt.
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas, tapęs
projekto vykdytoju, įsipareigoja Pakruojo miesto vietos
veiklos grupei teikti informaciją apie stebėsenos rezultatų
pasiekimo rodiklius, projekto veiklų dalyvius ir jų pasiekimo
rezultatus po veiklų įgyvendinimo ir praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo projekto veiklose, pasiektai reikšmei nustatyti, t.
y. apibendrintą informaciją apie asmenis, kurie buvo įtraukti
į projekto įgyvendinimą kaip projekto veiklų dalyviai ar
projekto veiklų vykdytojai (asmens vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta (miestas, gatvė)) ir kontaktinė informacija
(elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) ir vietos
plėtros projekto įgyvendinimo metines/galutinę ataskaitas.

____________________________________

