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Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti 

paramos 

lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nurodoma: 1) pareiškėjo 

pavadinimas pagal vietos 

plėtros projektinį pasiūlymą 

(toliau - projektinis 

pasiūlymas) ir  Juridinių 

asmenų registrą (pasitikrinti   

Juridinių asmenų registre 

įregistruotą pareiškėjo 

pavadinimą galima interneto 

svetainėje 

http://www.registrucentras.lt/ja

r/p/index.php ); 2) pareiškėjo 

kontaktiniai duomenys (el. 

paštas, telefono numeris, 

adresas, kuriais 

įgyvendinančioji institucija gali 

susisiekti su pareiškėju)

Nurodomas 

projekto 

pavadinimas pagal 

projektinį 

pasiūlymą

Nurodoma: 1) projekto tikslas, kurio bus siekiama įgyvendinant projektą, 2) 

projekto uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant projekto tikslo, 3) prie 

kiekvieno uždavinio - uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti 

projekto veiklos; 4) prie kiekvienos projekto veiklos - veiklos fizinis (-iai) 

įgyvendinimo rodiklis (-iai) ir  projektu planuojama (-os) pasiekti fizinio (-ių) 

rodiklio (-ių) reikšmė (-ės)

Nurodomi projekto 

įgyvendinimo metu 

numatyti pasiekti 

stebėsenos rodikliai 

(produkto ir, jei taikoma, 

rezultato) ir jų reikšmės.

Nurodomas strategijos 

įgyvendinimo veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas turi 

sutapti su strategijos, kuri 

skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruome

ne.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos 

plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas“ 

nurodytu atitinkamo 

strategijos veiksmo numeriu ir 

pavadinimu. 

Nurodoma 

bendra 

lėšų, 

nurodytų 

stulpeliuose 

8-9, suma

Nurodoma 

bendra 

projektui 

suplanuota 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma

Nurodoma 

bendra 

pareiškėjo, 

partnerio 

nuosavo 

įnašo 

(privačiomis, 

savivaldybės 

biudžeto ir 

(ar) kitomis 

viešosiomis 

lėšomis)sum

a

Nurodoma 

data (metai, 

mėnuo, 

diena), iki 

kada 

pareiškėjas 

turi pateikti 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

paraišką dėl 

projekto 

finansavimo 

(formatu 

0000-00-00)

Jei reikalinga, nurodomi esminiai 

reikalavimai projektui,  kuriuos VVG taikė 

projekto atrankos metu  (pvz., nurodomi 

esminiai reikalavimai, kuriuos VVG taikė 

visiems projektiniams pasiūlymams, 

teiktiems pagal atitinkamą  VVG kvietimą 

teikti   projektinius pasiūlymus atrankai). 

Jeigu šių reikalavimų neatitiktų, šie 

projektiniai pasiūlymai nebūtų įtraukti į 

sąrašą. Esminiai reikalavimai - miesto VVG 

nustatyti reikalavimai ir kurie nenumatyti 

Apraše. Įgyvendinančioji institucija, 

vertindama, ar jai pateikta paraiška dėl 

projekto finansavimo atitinka vietos plėtros 

projektų sąrašą, remiasi vietos plėtros 

projektų sąrašo stulpeliuose 2-6, 8 ir 11 

pateikta informacija apie projektą. 

1

Pareiškėjas: VšĮ Šilutės 

ligoninė. Kontaktai: el.p. 

info@silutesligonine.lt, 

viktoras.sileikis@silutesligonin

e.lt; Tel. 8441 62101; Rusnės 

g. 1, Šilutė.

ŠILUTĖS MIESTO 

DARBINGŲ 

EKONOMIŠKAI 

NEAKTYVIŲ 

ASMENŲ 

MOKYMAS, 

SUTEIKIANT 

JIEMS NAUJŲ 

PROFESINIŲ IR 

KITŲ 

REIKALINGŲ 

ĮGŪDŽIŲ

Tikslas - didinant neformalių iniciatyvų pasiūlą paskatinti Šilutės miesto VVG 

„Pamario kraštas“ teritorijos darbingus ekonomiškai neaktyvius gyventojus 

integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką, įgyjant naujus 

profesinius įgūdžius.                                                         Uždavinys: 

Įgyvendinti neformalias iniciatyvas, nukreiptas į darbingus ekonomiškai 

neaktyvius asmenis Šilutės mieste, skatinant jų užimtumą.                                         

Veikla: Suteikti Šilutės miesto darbingiems ekonomiškai neaktyviems 

asmenims žinių, padėsiančių šiems asmenims įgyti naujus profesinius 

įgūdžius. Veiklą sudaro trys poveikės: 1. Remonto darbai; 2. Įrangos 

įsigijimas; 3. Mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems gyventojams ir 

bedarbiams.

Fiziniai rodikliai: 1) darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto asmenys 

reikšmė: 41 asmenuo ( iš jų 30 jauni asmenys nuo 14 iki 29 m. amžiaus); 2) 

teorinių ir praktinių mokymų valandų skaičius 5760 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Stebėsenos 

rodikliai:Produkto rodikliai 

1) BIVP projektų veiklų 

dalyviai: rodiklio reikšmė - 

41 dalyvis.

Strategijos 1.2.1. veiksmas 

„Besikuriančio verslo, įskaitant 

savarankišką darbą 

pradedančius asmenis, 

konsultavimas, pasitelkiant 

mentorius ir verslui pradėti, 

įskaitant savarankišką darbą 

pradedančius asmenis, 

reikalingų priemonių 

suteikimas“.

121 245,96 112 031,27 9 214,69 2020-10-14
Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal 

prioritetinius atrankos kriterijus surinktų balų 

suma ne mažesnė nei 40 balų. 

121 245,96 112 031,27 9 214,69

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas Antanas Martinkus

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto stebėsenos 

rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti skirtas 

projektas, numeris ir 

pavadinimas

IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (ATNAUJINTAS)

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

(nurodomas sąrašo numeris)

Šilutės miesto vietos veiklos grupė "Pamario kraštas"

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

NR.         5                               


