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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
Strategijos 1.2.1. veiksmas
profesinius įgūdžius.
Uždavinys:
„Besikuriančio verslo, įskaitant
Įgyvendinti neformalias iniciatyvas, nukreiptas į darbingus ekonomiškai
savarankišką darbą
Stebėsenos
neaktyvius asmenis Šilutės mieste, skatinant jų užimtumą.
pradedančius asmenis,
rodikliai:Produkto rodikliai
Veikla: Suteikti Šilutės miesto darbingiems ekonomiškai neaktyviems
konsultavimas, pasitelkiant
1) BIVP projektų veiklų
121 245,96
asmenims žinių, padėsiančių šiems asmenims įgyti naujus profesinius
mentorius ir verslui pradėti,
dalyviai: rodiklio reikšmė įgūdžius. Veiklą sudaro trys poveikės: 1. Remonto darbai; 2. Įrangos
įskaitant savarankišką darbą
41 dalyvis.
įsigijimas; 3. Mokymai darbingiems ekonomiškai neaktyviems gyventojams ir
pradedančius asmenis,
bedarbiams.
reikalingų priemonių
Fiziniai rodikliai: 1) darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto asmenys
suteikimas“.
reikšmė: 41 asmenuo ( iš jų 30 jauni asmenys nuo 14 iki 29 m. amžiaus); 2)
teorinių ir praktinių mokymų valandų skaičius 5760 val.

112 031,27

9 214,69

IŠ VISO: 121 245,96

112 031,27

9 214,69

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500

Antanas Martinkus
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Papildomi reikalavimai projektui
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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.

