KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS Nr. 2

ŠILUTĖS MIESTO VIETOS
VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO
KRAŠTAS“

ATNAUJINTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS PAGAL VPS „ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS
GRUPĖS „PAMARIO KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M.“
Nr. 2
Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl
projektų, skirtų įgyvendinti vietos plėtros strategiją „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario
kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ veiksmą, finansavimo:
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1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į
pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą
būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas
priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos
žemė“

Pareiškėjai gali susipažinti su atrankos kriterijais ir balais svetainėje
VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR
ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS ir (arba) atvykę į Šilutės miesto

VVG „Pamario kraštas“ biurą adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.
Pareiškėjai gali susipažinti su vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos
tvarka svetainėje VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS ir (arba)
atvykę į Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ biurą adresu Lietuvininkų
g. 17, Šilutė.
Tikslinės grupės*:
1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;
2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose

teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką
darbą vykdantys asmenys;
3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose
teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo
organų atstovai.
Smulkesnė informacija apie tikslines grupes žr. PFSA1 .
* 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;
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
1

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 aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77; 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
aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77.
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ministro 2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316, nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/hQZjFfLZpT
) 429 punkte numatytais atvejais.
4. Bendrieji ir prioritetiniai vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijai pateikiami Vietos plėtros strategijos „Asociacijos
Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros
strategija 2016-2023 m.“ vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir
atrankos vidaus tvarkos apraše (toliau – aprašas), patvirtintas Šilutės
miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos 2019-03-22
posėdžio protokolu Nr. VPP-2019-1;
Reikalavimai
Pareiškėjai: Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
projektinių
Partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
pasiūlymų
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose
pareiškėjams
teritorijose.
bei
Daugiau žr. 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų Investicijų veiksmų
partneriams
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.
Pagal kvietimą Kvietimui numatytas finansavimas: 70 500,00 Eur:
projektams
Paramos lėšos iki 92,4 proc. – 65 142,00 Eur.
planuojamos
Pareiškėjo įnašas - nemažiau kaip 7,6 proc. – 5 358,00 Eur.
paramos lėšos Įnašas galimas ir savanorišku darbu.

Vietos plėtros
projektinių
pasiūlymų
pateikimo
būdas
Paraiškos gali
būti teikiamos
nuo
Paraiškos gali
būti teikiamos
iki
Susiję
dokumentai

Pagal šį veiksmą numatoma įgyvendinti 1 vietos plėtros projektą.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 70 500,00 Eur.
Paramos lėšos iki 92,4 proc. – 70500,00 Eur. Pareiškėjo įnašas - nemažiau
kaip 7,6 proc. – 5358,00 Eur. Įnašas galimas ir savanorišku darbu.
Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti
VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime
nurodytu VVG adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.
Teikiamas Vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais
priedais) originalas.
2019 m. balandžio mėn. 4 d. 8.00 val.
2019 m. birželio mėn. 4 d. 16.00 val.
Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su kokios
datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas
laiku.
1) Vietos plėtros strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos
grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ vietos
plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas:
VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

VERTINIMO

IR

2) Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma. VIETOS PLĖTROS

PROJEKTINIO PASIŪLYMO FORMA

3) Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017
01
30
įsakymas
Nr.
1V-77:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/bQMbmQLJ
nB
4) Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015
12
11
įsakymas
Nr.
1V-992:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAe
KX
5) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės FM 2014 10 08
įsakymas Nr. 1K-316 https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/ICMIEeTdey
6) Vietos plėtros strategija:
ASOCIACIJOS ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS “PAMARIO
KRAŠTAS“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2023 M. NAUJOJI
REDAKCIJA 2018-07-09

11.

Informavimas,
konsultavimas

Pareiškėjai gali kreiptis, siekdami gauti informaciją, konsultacijas su
paskelbtu kvietimu susijusiais klausimais:
Projekto vadovė:
Rimutė Pilipavičienė, +370 615 74500, silutesmiestovvg@gmail.com
Projekto finansininkė:
Rita Grigalienė, +370 620 66437, silutesmiestovvg@gmail.com
Projekto administratorė:
Indrė Rimkienė, +370 621 41116, silutesmiestovvg@gmail.com
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Informacija
apie
planuojamus
mokymus
(informacinius
susitikimus)
Kita svarbi
informacija

Planuojamos mokymų datos:
I mokymų ciklas 2019 m. balandžio 15 d., 15.00-17.00
II mokymų ciklas 2019 m. gegužės 8 d. , 15.00-17.00
Vieta: Lietuvininkų g. 17, Šilutė, Šilutės m. VVG „Pamario kraštas“.

13.

Nuorodos į Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos
plėtros strategiją 2016 – 2023 m., su kvietimu susijusius dokumentus ir kita
informacija: www.pamariokrastas.lt.
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“ valdybai, vietos plėtros projektiniai pasiūlymai iš
rezervinio sąrašo eilės tvarka gali būti perkeliami į siūlomų finansuoti
vietos plėtros projektų sąrašą.

________________________________________

