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1. 

Skuodo miesto vietos 

veiklos grupė,  

pirmininkė Ona 

Malūkienė, tel. +370 

682 98213, 

skuodomvvg@gmail.

com

Pardavimų 

skatinimo 

paslaugos 

Skuodo 

miesto 

verslininkam

s

Tikslas – kurti palankias verslo sąlygas pradedantiems Skuodo miesto verslininkams                                                                                      

Uždaviniai:                                                                                                                                                                

1 uždavinys.    1. Organizuoti tikslinius mokymus pradedantiems verslininkams                                                                                 

Veiklos:                                                                                                                                                                 

1.1. 1. Mokymų organizavimas. Fiziniai rodikliai:  dalyvių skaičius 12 asmenų.                                          

1.2. 1.1.1.1. Seminaras ,,Verslo pradmenys‘‘.  Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 12 asmenų.                                                                                                          

1.1.1.2. Seminaras "Marketingo ABC". Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 12 asmenų.                                                                                                                        

1.1.1.3. Seminaras "internetinė rinkodara". Fiziniai rodikliai : dalyvių skaičius 12 asmenų.                                                  

1.1.1.4. Seminaras "Derybinių gebėjimų ugdymas". Fiziniai rodikliai: dalyvių skaičius 12 asmenų. 

2 uždavinys. 2. Teikti pradedantiems verslininkams konsultacijas ir metodinę pagalbą pardavimo 

klausimais

Veiklos: 2.1. Informavimas, konsultavimas, metodinė pagalba. Fiziniai rodikliai:  konsultacijų ir 

metodinės pagalbos apimtis 4002 val.; įkurtų darbo vietų skaičius –1.                                                                                                                                                          

2.2. Savanoriškos veiklos vykdymas.   Fiziniai rodikliai: savanoriškos veiklos trukmė 1415 val.                                                                                                                                                                                                                                  

3 uždavinys. Suteikti galimybę praktiškai išbandyti  įvairias pardavimo skatinimo priemones                                                                                                                                                                                                         

Veiklos: 3.1.  Pasirengimo mugėms gebėjimų  stiprinimas. Fiziniai rodikliai: 12 asmenų.                               

3.2. Pardavimų skatinimo priemonių rengimas ir įgyvendinimas. Fiziniai rodikliai: 12 asmenų.                                                                                                                                                                                                                          

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai –12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

1.2 uždavinys 

„Plėtoti 

neformalias 

verslumą 

skatinančias 

iniciatyvasir 

plėtoti 

bendradarbiav

imo tinklus su 

besiribojančio

mis 

teritorijomis“

136 544,00 126 300,00 Pareiškėjo  

atstovų 

savanoriškas 

darbas – 10 

244 Eur

2020-01-15 Papildomų 

reikalavim

ų nebuvo 

numatyta

136 544,00 126 300,00 10 244,00
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 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Pareiškėjo 

pavadinimas ir 

kontaktiniai 

duomenys

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto 

stebėsenos 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Vietos plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

veiksmo, kuriam 

įgyvendinti 

skirtas 

projektas, 

numeris ir 

pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau 

– projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi 

reikalavim

ai projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas


