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Nurodoma: 1) projekto tikslas, kurio bus siekiama įgyvendinant projektą, 2) projekto Nurodomi projekto
Nurodomas strategijos
pavadinimas pagal vietos
projekto
uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant projekto tikslo, 3) prie kiekvieno
įgyvendinimo metu
įgyvendinimo veiksmo,
plėtros projektinį pasiūlymą pavadinimas pagal uždavinio - uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos; 4) prie numatyti pasiekti
kuriam įgyvendinti skirtas
(toliau - projektinis
projektinį
kiekvienos projekto veiklos - veiklos fizinis (-iai) įgyvendinimo rodiklis (-iai) ir
stebėsenos rodikliai
projektas, numeris ir
pasiūlymas) ir Juridinių
pasiūlymą
projektu planuojama (-os) pasiekti fizinio (-ių) rodiklio (-ių) reikšmė (-ės)
(produkto ir, jei taikoma,
pavadinimas turi sutapti su
asmenų registrą (pasitikrinti
rezultato) ir jų reikšmės.
strategijos, kuri skelbiama
Juridinių asmenų registre
el. puslapyje
įregistruotą pareiškėjo
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Tikslas - Įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės
gyvenimą per verslumo ugdymą.
1 Uždavinys: Suteikti projekto
dalyviams būtinus įgūdžius savanoriškai darbo praktikai įmonėje atlikti. 1 Veikla:
"Baristos plius" mokymai. Jaunuoliai dalyvaus mokymuose ir bus formuojamos 2
grupės projekto dalyvių po 7 ir 6 žmones. 1.1. Mokymai Baristų mokykla:espresso ir Stebėsenos
brew baras, kavos paslaptys ir patarimai, teorija ir praktika, darbas mini grupėse ir rodikliai:Produkto rodikliai Strategijos 2.2.1. veiksmas
"BARISTOS
individualiai. Numatyta 2 grupėms mokymai 4 dienų po 8 val. (64 val.). 1.2.
1) BIVP projektų veiklų
„Užimtumo skatinimui
Pareiškėjas: Šilutės jaunimo
PLIUS"
Mokymai "Kavos desertų gamyba, serviravimo ir klientų aptarnavimo subtilumai".
dalyviai: rodiklio reikšmė reikalingų paslaugų
ir suaugusiųjų mokymo
NEFORMALAUS Numatyta 2 grupėms mokymai 6 dienų po 8 val. (96 val). 1.3. Bendrųjų įgūdžių
13 dalyvių; 1 savanoris.
prieinamumo didinimas,
centras. Kontaktai: el.p.
PROFESINIO
mokymai skirti projekto dalyvių verslumo, projektinio raštingumo ir kt. ugdymui.
Rezultato rodikliai: 1) BIVP vykdant tikslinės grupės
rimpetr@gmail.com,
1
MOKYMO IR
Numatyta 2 grupėms mokymai 2 dienų po 8 val. (32 val.). 1.4. Dalyvių mokymai,
projektų veiklų dalyvių,
informavimą, konsultavimą,
rastine@smc.silute.lm.lt;
PRAKTIKŲ
privalomi atliekant praktiką maitinimo įstaigoje (higienos ir pirmosios pagalbos
kurių padėtis darbo rinkoje kitą pagalbą įdarbinant ir
Mob. 860327933; tel. 8441
DARBO VIETOJE kursai, profilaktinis dalyvių patikrinimas). Numatyta 8 val. trukmės mokymai. Fiziniai pagerėjo, praėjus 6
neformalaus profesinio
62 045; K. Kalinausko g. 10,
ORGANIZAVIMAS rodikliai - darbingas neaktyvus jaunimas iki 29 m. amžiaus; reikšmė - 13 dalyvių, 1 mėnesiams po dalyvavimo mokymo ir praktikų darbo
Šilutė.
IR PRAVEDIMAS projekto savanoris ( 208 val. savanoriško darbo).
ESF veiklose, skaičius:
vietoje organizavimas ir
2 Uždavinys: Stiprinti projekto dalyvių socialinius ryšius įsidarbinant.
rodiklio reikšmė - 3
pravedimas“.
2 Veikla: Savanoriška praktika. Kiekvienas projekto dalyvis atliks po 16 val.
dalyviai.
praktiką darbo vietoje vadovaujant praktios vadovbui, barista padavėju (13
projekto dalyvių atliks savanoriško 208 valandų darbo praktiką UAB "Pamario
klumpė"). Fiziniai rodikliai - darbingas neaktyvus jaunimas iki 29 m. amžiaus, val.
sk.; reikšmė - 13 dalyvių, 208 val.
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IŠ VISO:

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500

Antanas Martinkus
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pareiškėjo,
nurodytų
suplanuota
partnerio
stulpeliuose Europos
nuosavo
8-9, suma
Sąjungos
įnašo
struktūrinių
(privačiomis,
fondų ir
savivaldybės
Lietuvos
biudžeto ir
Respublikos (ar) kitomis
valstybės
viešosiomis
biudžeto lėšų lėšomis)sum
suma
a

33 169,07

30 642,78

2 526,29

33 169,07
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pareiškėjas
turi pateikti
įgyvendinanč
iajai
institucijai
paraišką dėl
projekto
finansavimo
(formatu
0000-00-00)

2020-09-14

Papildomi reikalavimai projektui

11
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.

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus surinktų balų
suma ne mažesnė nei 40 balų.

