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1. 

Skuodo savišvietos 

klubas,  įgaliotas 

asmuo Živilė 

Rancienė, veikianti 

pagal Įgaliojimą, tel. 

+370 644 01888, 

ranciene@gmail.co

m 

Skuodo 

gyventojų 

verslumo 

gebėjimų 

ugdymas

Tikslas – Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus.                                                                                            

Uždaviniai:                                                                                                                                                                

1 uždavinys.    Padėti projekto dalyviams pažinti save                                                                                       

Veiklos:                                                                                                                                                                 

1.1. Savęs pažinimo testų atlikimas. Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 30 asmenų.                                          

1.2. Seminaras ,,Lyderystės ir komandos formavimo mokymai‘‘.  Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 20 asmenų.                                                                                                          

1.3. Dalyvavimas festivalyje ,,Studfestas –2020‘‘. Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 20 asmenų.                                                                                                                        

1.4. Dalyvavimas VibeLift festifalyje. Fiziniai rodikliai : dalyvių skaičius 20 asmenų. 

2 uždavinys. Supažindinti su teoriniais verslo kūrimo pradmenimis ir socialine verslo atsakomybe.                                                                                                                   

Veiklos: 2.1. Teoriniai užsiėmimai. Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 20 asmenų.                                         2.2. 

Susitikimai su Skuodo rajono verslininkais.   Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 30 asmenų.                                                                                                                        

2.3. Seminaras „Verslumo gebėjimų ugdymas“.     Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                                                                                         

2.4. Inovacijų ir verslumo 5 dienų trukmės vasaros stovykla.    Fiziniai rodikliai : dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                                                                       

2.5. Dalyvavimas jauno verslo forume ,,LAUNCH‘‘.       Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius20 asmenų.                                                                                                            

3 uždavinys. Įsigyti praktiniams užsiėmimas reikalingą įrangą, priemones ir medžiagas.                                                                                                                                                                                                               

Veiklos: 3.1.  Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Fiziniai rodikliai: 15 asmenų.                                                        

4 uždavinys. Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus.                                                                          

Veiklos: 4.1. Išvykos į verslo įmones.   Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 20 asmenų.                                      

4.2.  Praktiniai mokymai, kaip dirbti su įsigyta įranga.       Fiziniai rodikliai : dalyvių skaičius 20 asmenų.                                                                                                                  

4.3 .Produktų maketavimas ir gamyba.   Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 15 asmenų.                                          

4.4. Mokymai, kaip parduoti pagamintas prekes.  Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                                                                                                       

4.5. Prekės ženklo kūrimas.    Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                     

4.6. Pardavimo skatinimo priemonių parinkimas ir pritaikymas.     Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                                                                                                                                       

4.7. Dalyvavimas mugėse.    Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 15 asmenų.                                                                                                                                                                       

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 
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Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 
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1.2 uždavinys 
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skatinančias 
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imo tinklus su 

besiribojančio
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49 200,00 45 500,00 Partnerio 

atstovų 

savanoriškas 

darbas – 3 700 

Eur

2020-01-10 Papildomų 

reikalavim

ų nebuvo 

numatyta

49 200,00 45 500,00 3 700,00
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Pareiškėjo 

pavadinimas ir 

kontaktiniai 

duomenys

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto 
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reikšmės
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IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau 

– projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

PATVIRTINTA 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos

 2019 m. lapkričio 13 d. posėdžio protokolu Nr. T-7                                           

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS


