KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS Nr. 2

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS
VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO
KRAŠTAS“

Projektas: „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo administravimas“
(Projekto kodas: 08.6.1.-ESFA-T-910-01-0021)
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS Nr. 2
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Vietos plėtros
strategijos
pavadinimas
Vietos plėtros
strategijos teritorija
Vietos plėtros
strategijos tikslas

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros
strategija 2016-2023 m.
Šilutės miesto teritorija

Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius Šilutės mieste.
Vietos plėtros
1. TIKSLAS – Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų
strategijos
padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą.
uždavinys,
1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems
veiksmas(-ai),
gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą.
kuriam įgyvendinti Veiksmas 1.1.2.: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į
skelbiamas kvietimas pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą
teikti vietos plėtros būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas
pasiūlymus (toliau – priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“
Kvietimas)
Vietos plėtros
Projektai pagal šį kvietimą prisidės prie šių Strategijos rezultatų
strategijos
(rodiklių) pasiekimo:
planuojami rezultatai
veiksmo, kuriam
1 Tikslo efekto rodiklio kiekybinis pokytis:
įgyvendinti
numatomas socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių asmenų
skelbiamas kvietimas skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, sumažėjimas. Siekiama reikšmė 2022
metais – 11,6 proc.
1 Tikslo rezultato rodiklio kiekybinis pokytis:
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1.1. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo,
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Siekiama reikšmė 2022
metais – 20,0 proc.
1.2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Siekiama reikšmė
2022 metais – 10,9 proc.
1.3. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė
atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto
veiklose, praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF
veiklose. Siekiama reikšmė 2022 metais – 10,9 proc.

6.

7.

8.

9.

1.1. Uždavinio produkto rodikliai:
1.1.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes),
skaičius. Siekiama reikšmė 2022 m. ne mažiau 55;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius. . Siekiama reikšmė 2022 metais ne mažiau 4.
Kvietimui numatytas 70 500,00 Eur:
finansavimas
Paramos lėšos iki 92,4 proc. – 65 142,00 Eur.
Pareiškėjo įnašas nemažiau kaip 7,6 proc. – 5 358,00 Eur;
įnašas galimas ir savanorišku darbu.
Didžiausia galima
70 500,00 Eur:
projektui skirti
Paramos lėšos iki 92,4 proc. – 65 142,00 Eur.
finansavimo lėšų
Pareiškėjo įnašas nemažiau kaip 7,6 proc. – 5 358,00 Eur;
suma
įnašas galimas ir savanorišku darbu.
Tinkami vietos
Pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
plėtros projektinių
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
pasiūlymų
Partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos
pareiškėjai bei
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.
partneriai
Daugiau žr. 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Nr. 08.6.1 -ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA,
nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd) II skyrius.
Reikalavimai
Tikslinės grupės*:
projektams (tikslinės 1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;
grupės, remiamos
2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose
veiklos, būtinas
teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką
prisidėjimas lėšomis, darbą vykdantys asmenys;
projekto trukmė ir
3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose
kt..)
teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų
atstovai.
Smulkesnė informacija apie tikslines grupes žr. PFSA 22.2 p.
* Dalyvių skaičius 1 projekte ne mažiau kaip 25.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos;
2. Projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos,
programinės įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidos;
3. Mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti
reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;
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4. Informacijos sklaidos priemonių rengimo ir vykdymo išlaidos;
5. Projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai
susijusios su projekto veiklų vykdymu, išlaidos;
6. Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
7. Projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimo išlaidos;
8. Projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo renginiuose
išlaidos;
9. Projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už
darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
10. Projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos;
11. Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo išlaidos.
12. Ir kitos išlaidos, nurodytos PFSA 44 p.
Kiti reikalavimai:
1.Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,4 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto
ir (ar) privačiomis lėšomis) (Toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu
įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,6 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo
lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama,
lėšų suma.
2.Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti
finansuojamos iš pareiškėjo lėšų.
3. Kai didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija
100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti
vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo
pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui
taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (finansų ministro 2014-1008
įsakymas
Nr.
1K-316,
nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/hQZjFfLZpT)
429 punkte numatytais atvejais.
4. Bendrieji ir specialieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir
kokybės kriterijai pateikiami Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario
kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše (toliau – aprašas),
patvirtintas Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ visuotinio
narių susirinkimo 2017-06-26 posėdžio protokolu Nr. 2.
10.

11.

Vietos plėtros
projektinių
pasiūlymų pateikimo
terminas ir vieta
Vietos plėtros
projektinių
pasiūlymų pateikimo
būdas

Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas
Nuo: 2017 m. liepos mėn. 11 d. 10.00 val.
Iki: 2017 m. rugsėjo mėn. 7 d. 15.00 val.
Adresas: Lietuvininkų g. 17, Šilutė
Projektiniai pasiūlymai turi būti įteikti pareiškėjo asmeniškai (jei
pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projektinį pasiūlymą gali įteikti
pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo).
Teikiama:
3

12.

Kontaktai

13.

Mokymų
pareiškėjams data ir
vieta
Papildoma
informacija

14.

1. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais priedais)
originalas;
2. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais priedais)
kopija;
3. Elektroninė Vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais
priedais) kopija laikmenoje.
Projekto vadovė Rasa Kmitienė,
Tel.: +37065684886, adresas Lietuvininkų g. 17, Šilutė
El. paštas pasiteiravimui: silutesmiestovvg@gmail.com
2017 m. liepos 18-19 d. nuo 13.00 val. Šilutės seniūnijos salėje adresu
Lietuvininkų g. 17, Šilutė
Nuorodos į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos
plėtros strategiją 2016 – 2023 m., su kvietimu susijusius dokumentus ir kita
informacija: www.siluteinfo.lt (Šilutės miesto VVG)
Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ numato sudaryti
rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. Vietos plėtros projektiniai
pasiūlymai, kurių įgyvendinimui lėšų nepakanka, bus įtraukiami į rezervinį
sąrašą. Esant sutaupymų, pritariant Šilutės miesto vietos veiklos grupės
„Pamario kraštas“ visuotiniam narių susirinkimui, vietos plėtros
projektiniai pasiūlymai iš rezervinio sąrašo eilės tvarka gali būti perkeliami
į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.
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