
 

 

 

 

KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO  

2019 METAIS PLANAS 

 

 

Skuodo miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) informuoja, kad MVVG  numato per 2019 metus 

skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti Skuodo miesto vietos plėtros 

2016–2022 metų strategijos veiksmus. 

 

 

 

Kvietimai bus skelbiami Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“, interneto svetainėse 

www.skuodomiestovvg.lt, www.skuodas, Facebook paskyroje Skuodo miesto vietos veiklos grupė.  

MVVG atrinktų projektinių pasiūlymų vykdytojai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti VšĮ Europos 

socialinio fondo agentūrai paraiškas dėl  finansavimo skyrimo MVVG atrinktiems projektams. 

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės e. paštu skuodomvvvg@gmail.com, telefonu Nr. +370 682 98213 į 

Skuodo MVVG pirmininkę O. Malūkienė, projekto administratorę Neringą Stasiūtę tel. Nr. +370 680 

47088. 

Vietos plėtros strategijos veiksmo pavadinimas, kuriam įgyvendinti 

numatoma skelbti kvietimą  

(-us) 

Planuojamos  

kvietimų teikti projektinius 

pasiūlymus atrankai 

paskelbimo datos 
TIKSLAS Nr. 1. Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir 

ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus 
 

Uždavinys Nr. 1.1 Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo 

galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus 
 

1.1.1 veiksmas. Sukurti ir įdiegti efektyvią  profesinio orientavimo, 

konsultavimo ir darbo paieškos sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams ir 

neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos įgyvendinimo 

laikotarpį 

2019-08-19 – 2019-10-02 

1.2.2 veiksmas Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos 

veiklos   
2019-09-23 – 2019-11-07 

1.2.3 veiksmas. Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiesiems 

verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims 
 

1.2.4 veiksmas. Suteikti pradedantiesiems verslininkams priemones ir įrangą, 

reikalingą verslui pradėti 
2019-10-01 – 2019-11-25 

1.2.5 veiksmas     Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą  

TIKSLAS Nr. 2. Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti 

socialinę atskirtį Skuodo mieste 
 

Uždavinys Nr. 2.1. Didinti socialinių, sociokultūrinių paslaugų pasiūlą, 

kokybę ir prieinamumą 
 

 2.1.1 veiksmas Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių 

įgūdžių stokojantiems asmenims 
2019-04-10 – 2019-05-29 

2.1.2 veiksmas. Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims 

2019-05-06 – 2019-06-20 

2.1.3.Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant 
2019-05-13 – 2019-06-27 

http://www.skuodomiestovvg.lt/
http://www.skuodas/
mailto:skuodomvvvg@gmail.com

