Skuodo miesto vietos plėtros
2016–2022 metų strategijos
vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir
atrankos vidaus tvarkos aprašo
3 priedas
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2019 m. balandžio 9 d.
posėdžio protokolu Nr. T-1

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMAS NR. 1
TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL
SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJĄ
Skuodo miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti
Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos 2.1.1. veiksmą „Organizuoti ir vykdyti
praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims“, finansavimo:
1.
2.

Vietos plėtros strategijos II prioritetas „Gyventojų socialinės atskirties mažinimas“
prioritetas
Prioriteto tikslas
2 tikslas „Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę
atskirtį Skuodo mieste“

3.

Prioriteto uždavinys

2.1 uždavinys „Didinti socialinių, sociokultūrinių paslaugų pasiūlą,
kokybę ir prieinamumą“

4.

Vietos plėtros strategijos
veiksmas,
kuriam
įgyvendinti skelbiamas
kvietimas
Pagal
kvietimą
projektams planuojamos
paramos lėšos

2.1.1 veiksmas „Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių
įgūdžių stokojantiems asmenims“

5.

6.

7.

29100 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
2400 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
1300 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos
1300 Eur – pareiškėjų lėšos

Didžiausia
galima 10 500 Eur (ES ir valstybės biudžeto lėšos)
projektui skirti paramos
lėšų suma
Vietos
plėtros Skuodo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių
projektinių
pasiūlymų pasiūlymų atrankos kriterijai pagal kvietimą teikti projektinius

atrankos kriterijai

pasiūlymus atrankai Nr. 1, patvirtinti Skuodo miesto VVG tarybos 2019
m. balandžio 9 d. posėdžio protokolu Nr. T-1

8.

Vietos plėtros projektų Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos vietos plėtros
vertinimo ir atrankos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas
tvarka
Skuodo miesto VVG tarybos 2019 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolu
Nr. T-1

9.

Reikalavimai
vietos
Galimi pareiškėjai:
plėtros
projektinių  viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Skuodo
pasiūlymų pareiškėjams miesto teritorijoje;
bei partneriams
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Skuodo
miesto teritorijoje;
 Skuodo rajono savivaldybės administracija.
Galimi partneriai:
 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Skuodo
miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Skuodo
miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 Skuodo rajono savivaldybės administracija;
 savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su Skuodo rajono
savivaldybės teritorija, administracija.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti juridinio asmens filialas
ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo Skuodo miesto
teritorijoje.
Partneriu gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas
filialas ar atstovybė veiklą vykdo Skuodo miesto teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje.
Projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti
nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t. y.
darbuotojų ar darbdavių organizacija).

10.

Reikalavimai
vietos Tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, pvz. daugiavaikių
šeimų nariai; likę be tėvų globos vaikai; socialinės rizikos vaikai, suaugę
plėtros projektams
asmenys, šeimos; esami ir buvę vaikų socialinės globos namų,
bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų,
šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų); nepasiturintys asmenys ir šeimos;
neįgalieji; senyvo amžiaus asmenys; smurtą artimoje aplinkoje patiriantys
asmenys ir jų šeimos nariai; asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir
jų šeimos nariai; asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo nakvynės
namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai; asmenys,
prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį; kiti asmenys,
patiriantys socialinę atskirtį ir dėl kitų priežasčių.
Daugiau apie tikslinę grupę žr. PFSA1 22.1 p.
Galimos veiklos – bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo,
transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,
sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros
paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių
įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų
reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas.
Bendrosios ir specialiosios socialinės priežiūros paslaugos suprantamos taip,
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir
Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 ,,Dėl
socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
Daugiau apie galimas veiklas žr. PFSA 10.1.1 p.
Būtinas pareiškėjo ir/ar partnerio (-ių) prisidėjimas prie projekto
finansavimo – ne mažiau 7,7 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Galimas nepiniginis projekto vykdytojo ir/ar partnerio (-ių) nuosavas įnašas,
pvz.:
 projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai
susijusios su projekto veiklų vykdymu;
 pareiškėjo ir/ar partnerio (-ų) projekto veiklų vykdytojams ir/ar
projekto veiklų dalyviams mokamo darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir
išmokėto jiems už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdė projekto
veiklas ar dalyvavimo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio
įsipareigojimų išlaidos;
 projekto veikloms vykdyti reikalingo pareiškėjo ir/ar partnerio (-ių)
valdomas nekilnojamasis turtas.
Daugiau apie tinkamas išlaidas PFSA V skyriuje (atitinkančios 10.1.1 p.
nurodytas veiklas).

Projekto trukmė – iki 24 mėn.

11.

1

Minimalus dalyvių skaičius – 5.
Vietos
plėtros Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti
projektinių
pasiūlymų atsiųsti VVG registruotu laišku ar įteikti VVG asmeniškai kvietime
pateikimo būdas
nurodytu VVG adresu.
Pateikiamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su priedais) originalas,
1 egzempliorius.
Ant kiekvieno projektinio pasiūlymo lapo turi būti pareiškėjo vadovo ar
jo įgalioto asmens parašas, o paskutiniame projektinio pasiūlymo lape –
pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,

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 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77.

parašas ir antspaudas.

12.

13.

Vietos
plėtros
projektinių
pasiūlymų
pateikimo terminas ir
vieta
Kontaktai

Nuo 2019 m. balandžio 10 d. 17.00 val.
Iki 2019 m. gegužės 29 d. 18.00 val.
Vilniaus g. 13, 205 kab., Skuodas
Ona Malūkienė,
Skuodo miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė
Tel. +370 682 98213
Priėmimo laikas:
Pirmadienis – 17.00–18.00
Trečiadienis – 17.00–18.00
Neringa Stasiūtė,
Skuodo miesto vietos veiklos grupės projekto administratorė
Tel. +370 680 47088
Priėmimo laikas:
Antradienis – 17.00–18.00
Ketvirtadienis – 17.00–18.00
El. p. skuodomvvg@gmail.com

14.

15.

Mokymų pareiškėjams 2019 m. balandžio 24 d., 4 val.
data ir vieta
2019 m. gegužės 8 d., 4 val.
Vilniaus g. 13, 205 kab., Skuodas
Tikslus mokymų laikas bus paskelbtas interneto svetainėje
https://skuodomiestovvg.lt
Mokymų temos: supažindinimas su Skuodo miesto vietos plėtros 2016–
2020 m. strategija, Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos
aprašu, vertinimo ir atrankos kriterijais, mokoma pildyti projektinius
pasiūlymus.
Skuodo miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje
Papildoma informacija
https://skuodomiestovvg.lt skelbiami visi aktualūs Kvietimo dokumentai:
1. Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija, nuoroda:
https://skuodomiestovvg.lt/wp-content/uploads/2019/03/Startegija.pdf;
2. Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos vietos plėtros
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas,
3. Skuodo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių
pasiūlymų atrankos kriterijai pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus
atrankai,
4. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.
Kitus aktualius dokumentus galima rasti pagal šias nuorodas:
 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, nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/asr;
 Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/asr;
 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, nuoroda:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr.

