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Kiti projekto 
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šaltiniai 
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1. 

Skuodo miesto vietos 

veiklos grupė,  

pirmininkė Ona 

Malūkienė, tel. +370 

682 98213, 

skuodomvvg@gmail.

com

Parama 

pradedantiesi

ems Skuodo 

miesto 

verslininkams 

Tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus ir besiribojančių teritorijų gyventojus imtis savarankiškos veiklos                                                                                    

Uždaviniai:                                                                                                                                                                1 

uždavinys.    1. Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiems verslininkams ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims                                                                                                              Veiklos:                                                                                                                                                                 

1.1. veikla. Konsultacijos ir mokymai projekto dalyviams. Fiziniai rodikliai.  1.1.1. Suteiktų konsultacijų apimtis 

– 95,29 val.   1.1.2. Mokymų trukmė – 196 val.  1.1.3. Savanoriška veikla 400 val.                                        1.2. 

veikla. Buhalterinės apsakitos paslaugų teikimas.  Fiziniai rodikliai:  1.2.1. Paslaugą gavusių jaunų verslų 

skaičius – 11.      1.2.2. Kompiuteris su programine įranga – 1 vnt.                                                                                                     

1.3. veikla.     Įvairių paslaugų teikimas jauno verslo atstovams.   Fiziniai rodikliai:  1.3.1. Dalyvių, gavusių 

paslaugas, skaičius – 1 asmuo.                                                                                                                       1.4. 

veikla. Nekilnojamo turto nuoma. Fiziniai rodikliai:  1.4.1. Dalyvių, gavusių patalpas, skaičius – 3.                                                                                                                                                      

2 uždavinys. Suteikti įrangą pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims. 

Veiklos: 2.1. Nupirkti ir perduoti projekto dalyviams reikalingą įrangą. Fiziniai rodikliai:  2.1.1. Įsigyta ir 

verslininkams perduota įranga – 11 vnt. 2.1.2. Išnuomoti ir perduoti verslininkams reikalingą įrangą – 10 

komplektų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai –11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1           

Suteiktų 

konsultacijų 

apimtis – 495,29 

val. 

1.2.1 

veiksmas.  

Teikti 

konsultacines 

ir 

administracine

s paslaugas 

pradedantiesie

ms 

verslininkams 

ir 

savarankiškai 

dirbantiems 

asmenims bei 

suteikti įrangą, 

reikalingą 

verslui pradėti

132 000,00 122 448,98 Pareiškėjo  

atstovų 

savanoriškas 

darbas – 

4551,02 Eur, 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

– 5000 Eur

2020-02-15 Papildomų 

reikalavim

ų nebuvo 

numatyta

132 000,00 122 448,98 10 244,00

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 

reikalavima

i projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas
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PATVIRTINTA 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos

 2020 m. sausio 28 d. tarybos posėdžio protokolas Nr.        T-1                               

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
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