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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1.Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą
Strategijoje
veiksmui numatyta

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
ir Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšų (toliau -

Strategijoje
veiksmui numatyta
savivaldybės
biudžeto lėšų, kitų
viešųjų lėšų ir
privačių lėšų (toliau
- prisidėjimo lėšos)
suma, Eur

Įgyvendinamų
vietos plėtros
projektų (toliau –
projektas) skaičius,
vnt.

Baigtų projektų
skaičius, vnt.

Paramos lėšų suma,
už kurią sudaryta
projektų
finansavimo
sutarčių, Eur

Prisidėjimo lėšų
suma, numatyta
sudarytose projektų
finansavimo
sutartyse, Eur

Panaudota paramos
lėšų suma, Eur

paramos lėšos)
suma, Eur

1 TIKSLAS. Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus
1.1. Uždavinys: Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus
1.1.1. Veiksmas: 1.1.1. Sukurti ir įdiegti efektyvią profesinio orientavimo, konsultavimo ir darbo paieškos sistemą ir teikti paslaugas bedarbiams
ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį
39,1
3,2
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
2019 m. ši priemonė nepradėta įgyvendinti. Informacija apie situaciją 2020 m. I ketvirtį1.
1.1.2. Veiksmas: Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo paslaugas bedarbiams ir neaktyviems
darbingo amžiaus gyventojams.

103,3
8,4
0
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:

0

0

0

0

Šios priemonės įgyvendinimui yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Kvietimas Nr. 8 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų
žodis“ (2020-02-04, Nr. 10). Skelbimo kopija pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir
http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodo-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-projektinius-pasiulymus/
1

3

2019 m. ši priemonė nepradėta įgyvendinti. Informacija apie situaciją 2020 m. I ketvirtį2.
1.1.3. veiksmas. Informuoti, konsultuoti ir tarpininkauti įtraukiant tikslinių grupių narius į visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą
7,6
0,6
0
0
0
0
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:
2019 m. ši priemonė nepradėta įgyvendinti. Informacija apie situaciją 2020 m. I ketvirtį3.

0

1.2. Uždavinys: Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas
1.2.1. Veiksmas: Teikti konsultacines ir administracines paslaugas pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei
suteikti įrangą, reikalingą verslui pradėti.
306,7
24,9
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas (Nr. 4) teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskalbtas 2019 m. rugpjūčio 20 d., tačiau projektinių pasiūlymų
nebuvo gauta.
Kvietimas Nr. 7 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. lapkričio 4 d. Buvo gautas vienas projektinis
pasiūlymas4.
1.2.2. Veiksmas: Ugdyti verslumo gebėjimus ir motyvaciją imtis savarankiškos veiklos

Šios priemonės įgyvendinimui yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Kvietimas Nr. 8 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (2020-0204, Nr. 10). Skelbimo kopija pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodomiesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-projektinius-pasiulymus/
3
Šios priemonės įgyvendinimui yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Kvietimas Nr. 8 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (2020-0204, Nr. 10). Skelbimo kopija pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodomiesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-projektinius-pasiulymus/
4
Šis projektinis pasiūlymas į projektų sąrašą įtrauktas 2020 m. sausio 28 d. (Sąrašas Nr. 5). Pagal šį projektinį pasiūlymą parengta paraiška dabar yra vertinama
Įgyvendinančiosios institucijos. Paraiškos – vertė 132 377,28 Eur, iš jų paramos lėšos – 122 448,15 Eur, nuosavas įnašas – 9 929,13 Eur. Šios priemonės įgyvendinimui
taip pat yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Kvietimas Nr. 9 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (2020-02-04, Nr. 10). Skelbimo kopija
pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodo-miesto-vietos-veiklos-grupekviecia-teikti-projektinius-pasiulymus/.
http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodo-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teikti-projektinius-pasiulymus/.
Projektiniai
pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. balandžio 1 d. Tikimasi, kad projektiniai pasiūlymai bus pateikti visai likusiai sumai.
2

4

45,5
3,7
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 6 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. rugsėjo 16 d. Buvo gautas vienas projektinis
pasiūlymas, kurio vertė 49 243 Eur, iš jų – paramos lėšos 45 500 Eur, nuosavas įnašas – 3 743 Eur. Pareiškėjas – Skuodo savišvietos klubas.
2020 m. kovo 4 d. DMS buvo gautas pranešimas, kad baigtas paraiškos vertinimas, tačiau Sutartis dar nepasirašyta.
1.2.3. veiksmas. Teikti pardavimo rinkų paieškų pagalbą pradedantiesiems verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims
126,3
10,2
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 6 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. rugsėjo 16 d. Buvo gautas vienas projektinis
pasiūlymas, kurio vertė 136 544 Eur, iš jų – paramos lėšos 126 300 Eur, nuosavas įnašas – 10 244 Eur.5 Paraiška šiuo metu yra vertinama
Įgyvendinančiosios institucijos.
1.2.5

veiksmas. Plėtoti mentorystės „Verslas – verslui“ tinklą.

28,0
25,9
2,1
Informacija apie 1.2.5. veiksmo įgyvendinimą:
2019 m. ši priemonė nepradėta įgyvendinti. Informacija apie situaciją 2020 m. I ketvirtį6
2. Tikslas: Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste
2.1. Uždavinys: Didinti socialinių, sociokultūrinių paslaugų pasiūlą, kokybę ir prieinamumą
2.1.1. Veiksmas: Organizuoti ir vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims
34,1
31,5
2,6
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:

2020 m. kovo pradžioje gauta informacija, kad paraiška įvertinta, tačiau Finansavimo sutartis dar nepasirašyta. Vertinimo metu projekto vertė sumažėjo iki 107121,44 Eur (iš jų ES ir
valstybės biudžeto lėšos 98 366,72 Eur). Vadinasi, 29378,56 Eur liko nepanaudoti. Šiai sumai bus skelbiamas papildomas kvietimas arba Strategijos keitimo metu perkeltos į 1.2.1
veiksmą.
6
Šios priemonės įgyvendinimui yra paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Kvietimas Nr. 9 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (2020-02-04, Nr. 10). Skelbimo
kopija pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodo-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teiktiprojektinius-pasiulymus/. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. balandžio 1 d.
5

5

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. balandžio 10 d. Buvo gauti trys projektiniai
pasiūlymai, kurio vertė 34 100 Eur, iš jų – paramos lėšos 31 500 Eur, nuosavas įnašas – 2 600 Eur.
Įgyvendinančiajai institucijai įvertinus pateiktas paraiškas, Skuodo krašto bendruomenės projektui „Nuostabiausias laikas stovykloje - išmok
būti kitokiu! Auk, mokykis, bendrauk, pramogauk ir atostogauk!“ skirta 10 500 Eur, nuosavas įnašas – 880 Eur, bendra projekto vertė – 11 380
Eur., Skuodo vaikų lopšelio darželio projektui „Bendrystės džiaugsmas“ skirta 5081,7 Eur, nuosavas įnašas –914,2 Eur, bendra projekto vertė –
5995,9 Eur., Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos projektui ,,Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“ skirta 6 261,52 Eur, nuosavas įnašas –
818,8 Eur, bendra projekto vertė – 7 080,32 Eur. Finansavimo sutartys pasirašytos 2019 m. gruodžio mėn., lėšų ataskaitiniais metais nebuvo
panaudota7,8.
2.1.2. Veiksmas: Organizuoti psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, atokvėpio paslaugų teikimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims
59,4
54,9
4,5
0
0
0
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. liepos 9 d. Buvo gautas vienas projektinis pasiūlymas,
kurio vertė 59 400 Eur, iš jų – paramos lėšos 54 900 Eur, nuosavas įnašas – 4 500 Eur. Pareiškėjas – Skuodo krašto bendruomenė. Finansavimo
sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn. Veiklos pradėtos vykdyti metų pabaigoje9.
2.1.3. veiksmas: Teikti informaciją apie socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas gaunant
5,6
5,2
0,4
0
0
0
0
Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę buvo paskelbtas 2019 m. liepos 9 d. Buvo gautas vienas projektinis pasiūlymas,
kurio vertė 5 600 Eur, iš jų – paramos lėšos 5 200 Eur, nuosavas įnašas – 400 Eur. Pareiškėjas – Skuodo krašto bendruomenė10.

Kadangi vertinimo etape netinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos, kurių vertė 10 462,78 Eur (iš jų paramos lėšos – 9 656,78 Eur), 2020 m. vasario 5 d. paskelbtas papildomas
Kvietimas Nr. 10 teikti projektinius pasiūlymus pagal šią priemonę. Kvietimas Nr. 10 paviešintas Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ (2020-02-04, Nr. 10). Skelbimo kopija
pridedama. Kvietimas taip pat paskelbtas e. tinklapiuose: https://skuodomiestovvg.lt/kvietimai/ ir http://www.skuodas.lt/naujienos/skuodo-miesto-vietos-veiklos-grupe-kviecia-teiktiprojektinius-pasiulymus/. Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. balandžio 30 d.
8
Iki 2020 m. kovo 19 d. pagal šį veiksmą yra panaudota 7800 Eur paramos lėšų ir 630 Eur nuosavo įnašo lėšų.
9
Lėšos pagal pateiktus mokėjimo prašymus gautos jau 2020 m. Iki kovo 20 d. panaudota 14200 Eur paramos ir 1100 Eur nuosavų lėšų.
10
Finansavimo sutartis pasirašyta 2020 m. vasario mėn. Kovo pradžioje avansas ir veiklos pradedamos vykdyti.
7

6

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų
metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

Eil.
Nr.

1.

4.

Vietos
plėtros
pavadinimas

projekto Vietos plėtros
projekto
vykdytojo
pavadinimas
"Bendrystės džiaugsmas"
Skuodo vaikų
lopšelisdarželis

Skirta
paramos
suma, Eur

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus,
tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti
rezultatus

5 081,7

Tikslas – stiprinti socialinę riziką patiriančių šeimų socialinius įgūdžius.
Projekto tikslinė grupė – socialinę riziką patiriantys asmenys.
Projekto veiklos skirtos tikslinės grupės narių asmeninės higienos įgūdžių
formavimui, integravimui į visuomenę. Vykdomi praktiniai higienos ir estetikos
mokymai (rankų ir nagų priežiūra, estetinio makiažo pagrindai, sveikos gyvensenos
pagrindai), organizuojamos išvykos į kultūros renginius, jie mokomi kultūringai
elgtis viešose vietose ir pan.
Planuota, kad veiklose dalyvaus 15 tikslinės grupės narių.
Projektas pradėtas įgyvendinti tik 2019 m. gruodžio antroje pusėje11.

Sociokultūrinių
paslaugų Skuodo krašto 54 900
teikimas paslaugų centre bendruomenė
„Kartų namai“

Tikslas – didinti Skuodo mieste gyvenančių daugiavaikių ir nepasiturinčių šeimų
socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį.
Tikslinė grupė – daugiavaikių ir nepasiturinčių šeimų vaikai ir senyvo amžiaus
asmenys.
Įkurtuose „Kartų namuose“ organizuojami dienos užsiėmimai vaikams ir senyvo
amžiaus asmenims. Dalis veiklų vyksta atskirai vaikams ir jaunimui, dalis – kartu.
2019 m. buvo vykdomos viešojo pirkimo procedūros, perkama reikalinga įranga.
Veiklos pradėtos vykdyti tik 2020 m. pradžioje12.13

2020 m. kovo mėn. duomenimis, nuo metų pradžios įgyvendinimas vyko sklandžiai, šiuo metu dėl karantino visos veiklos sustabdytos.
2020 m. kovo mėn. duomenimis, nuo metų pradžios įgyvendinimas vyko sklandžiai, šiuo metu dėl karantino visos veiklos sustabdytos.
13
Iki 2020 m. kovo 12 d. veiklose dalyvavo 18 vaikų ir 20 senyvo amžiaus asmenų (tikslinės grupės narių).
11

12

7

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos14:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

Rodiklio pavadinimas

Pagal
strategiją
siekiama
reikšmė

Projektuose, kurie įtraukti į
vietos plėtros projektų
sąrašą, suplanuota pasiekti
rodiklio reikšmė

Įgyvendinamuose Pasiekta
ir
baigtuose rodiklio
projektuose
reikšmė
numatyta pasiekti
rodiklio reikšmė

Paaiškinimas

1. Tikslas: Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus
1.1. Uždavinys: Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus
Rezultato rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyvių, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, dalis, proc.

30

0

Kol kas ši reikšmė nėra pasiekta, nes 2019 m.
nebuvo įgyvendinamų projektų pagal šią
priemonę15. Rodiklis bus pasiektas įgyvendinant
1.1.2, 1.1.3. veiksmus16.

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)

Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO skaičius

50

20

2019 m. nebuvo į
projektų
sąrašus
įtraukta
projektų
pagal šį uždavinį

2019 m. nebuvo
įgyvendinamų
ar
baigtų
projektų pagal
šį uždavinį
2019 m. nebuvo į 2019 m. nebuvo
projektų
sąrašus įgyvendinamų
įtraukta
projektų ar
baigtų
pagal šį uždavinį
projektų pagal
šį uždavinį

0

Kol kas ši reikšmė nėra pasiekta, nes 2019 m.
nebuvo įgyvendinamų projektų pagal šį uždavinį. Iki
Strategijos įgyvendinimo pabaigos rodiklis bus
pasiektas.

0

Kol kas ši reikšmė nėra pasiekta, nes 2019 m.
nebuvo įgyvendinamų projektų pagal šią priemonę.
Pareiškėjai yra labai neaktyvūs ir nenori teikti
projektinių pasiūlymų, nors projekto dalyviai
išreiškia pageidavimą dalyvauti projekto veiklose.
Projektiniai pasiūlymai, kuriuos rengia potencialūs

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-01-23, todėl ataskaitinis laikotarpis yra 2019-01-23 iki 2019-12-31.
2020 m. vasario mėn. buvo surengta diskusija su potencialiais tikslinės grupės nariais, Užimtumo tarnybos atstovais, ugdymo įstaigų atstovais, Skuodo rajono savivaldybės atstovais,
nustatyta, kad 1.1.1. veiksmas neteko aktualumo nuo to laiko, kai buvo rengiama Strategija. Visas reikalingas paslaugas suteikia Užimtumo tarnyba, ugdymo įstaigų Karjeros centrai. Jei
balandžio mėn. nebus gauta projektų pagal šį veiksmą, bus inicijuojamas Strategijos keitimas.
16
Šiuo metu yra paskelbti Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal šiuos veiksmus.
14
15

8

pareiškėjai, yra didesnės apimties nei buvo planuota.
Be to, Strategija buvo parengta 1524,2 tūkst. Eur.
Strategijos vertinimo metu dalis planuotų tikslų,
uždavinių, veiksmų buvo pripažinti netinkamais,
Strategijos įgyvendinimui, įskaitant nuosavą įnašą
skirta ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirta 919,9
tūkst. Eur, tačiau produkto rodiklių nebuvo galima
mažinti.
1.2. Uždavinys: Plėtoti neformalias verslumą skatinančias iniciatyvas
Rezultato rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyvių, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, dalis, proc.

30

0

Kol kas ši reikšmė nėra pasiekta, nes 2019 m.
nebuvo įgyvendinamų projektų pagal šį uždavinį.

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)
Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO skaičius

67

15

42

2019 m. nebuvo
įgyvendinamų ar
baigtų projektų
pagal šį uždavinį

42

2

2019 m. nebuvo
įgyvendinamų ar
baigtų projektų
pagal šį uždavinį

2

Kol kas ši reikšmė nėra pasiekta, nes 2019 m.
nebuvo įgyvendinamų projektų pagal šį uždavinį. Iki
Strategijos įgyvendinimo pabaigos rodiklis bus
pasiektas17.
Projektai įvertinti, finansavimo sutartys dar
nepasirašytos ir projektai nepradėti įgyvendinti. Šis
rodiklis, tikėtina, nebus pasiektas, nes pareiškėjai
teikia stambesnius projektus nei planuota. Riboti
vieno projekto maksimalios vertės nėra galimybės,
nes mažai pareiškėjų, suinteresuotų teikti
projektinius pasiūlymus18.

Ataskaitos rengimo metu jau yra įvertinti 3 projektai, parengti šio uždavinio įgyvendinimui, tačiau finansavimo sutartys dar nėra pasirašytos. Projekte „Skuodo gyventojų verslumo
gebėjimų ugdymas“ (pagal 1.2.2. veiksmą) planuojamas dalyvių skaičius – 30, projekte „Pardavimų skatinimo paslaugos Skuodo miesto verslininkams“ – 12 dalyvių, projekte „Parama
pradedantiems Skuodo miesto verslininkams“ – 11 dalyvių. Šiuo metu yra pateikti Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal 2 šio uždavinio veiksmus ir rodiklis tikrai bus pasiektas.
18
2020 m. kovo mėn. buvo atlikta Skuodo rajone registruotų NVO ir socialinių partnerių apklausa. Apklausoje dalyvavo 9 NVO ir 8 verslo įmonių, 6 biudžetinių įstaigų ir Skuodo rajono
savivaldybės atstovai. Apklausos metu nustatyta, kad tik 3 NVO, 3 biudžetinės įstaigos ir 1 verslo įmonė atsakė, kad planuoja teikti projektinius pasiūlymus Skuodo miesto vietos plėtros
2016–2022 m. strategijai įgyvendinti. Priežastys, kodėl respondentai nenori teikti projektinių pasiūlymų – įvairūs nepatrauklūs apribojimai pareiškėjams ir projektų vykdytojams –
reikalavimas po 2 metų paimti įrangą iš projekto dalyvių ir perduoti kitiems, sunkumai nuomojant įrangą, pameistrystės projektuose negali dalyvauti labai mažos įmonės, didelis visų
užimtumas, kompetencijos ir įgūdžių stoka, tai, kad naudos gavėjas yra ne pareiškėjas, o projekto dalyviai ir t.t. .
17

9

2. Tikslas: Didinant bendruomenių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį Skuodo mieste
2.1. Uždavinys: Didinti socialinių, sociokultūrinių paslaugų pasiūlą, kokybę ir prieinamumą
Rezultato rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyvių, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, dalis, proc.;

0

Dar nėra įgyvendintų projektų, todėl vertė nėra
pasiekta.

20

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)

Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO skaičius

19

79+5

9

5

20

155

48

5

5

521

2019 m. lapkričio mėn. gautas Migracijos
departamento raštas, kuriame patvirtinama, kad
Skuode pabėgėlių nėra. Pagal 2.1.1 veiksmą yra
paskelbtas Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus,
bus gautas dar vienas projektinis pasiūlymas.
Iš viso ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauti 5
projektiniai pasiūlymai, visų jų pareiškėjai ar
partneriai yra NVO. Iš pradinės Strategijos buvo
išbraukti 5 veiksniai, tačiau rodiklis nebuvo
koreguotas.

1.3.2. Efekto rodikliai:
(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)
Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė

Komentarai

1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)

Numatomi potencialūs 5 dalyviai, jei į Skuodą atvažiuotų pabėgėliai.
Projekte „Bendrystės džiaugsmas“ – 10 dalyvių, projektas ,,Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“ – 10 dalyvių, projektas „Nuostabiausias laikas stovykloje - išmok būti kitokiu!
Auk, mokykis, bendrauk, pramogauk ir atostogauk!“ – 35 dalyviai, projektas „Sociokultūrinių paslaugų teikimas paslaugų centre "Kartų namai" – 50 dalyvių, projektas „Informacijos
tinklo kūrimas ir plėtra mažinant socialinę atskirtį“ – 50 dalyvių.
21
3 projektų pareiškėjas yra NVO, 2 projektų partneriai yra NVO.
19
20
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2. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje
yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
Eil.
Problemos
Nr.
1.
Pasyvus pareiškėjų dalyvavimas

2.
3.

4.

Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

1. Atlikta potencialių pareiškėjų apklausa.
2. Intensyvesnė informacijos sklaida, tiesioginiai kontaktai su potencialiais pareiškėjais.
3. Koreguota užduotis mokymų paslaugų teikėjams.
4. Projektinius pasiūlymus ir paraiškas rengia Skuodo miesto VVG.
Pareiškėjų žema projektų paraiškų rengimo ir projektų 1.Intensyvios Skuodo miesto VVG darbuotojų konsultacijos ir tiesioginė pagalba rengiant
įgyvendinimo kompetencija
projektų paraiškas ir įgyvendinant projektus.
Nebeaktualūs Strategijos veiksmai – 1.1.1 veiksmas ir 1.Surengta diskusija su socialiniais partneriais, aiškintasi šių veiksmų aktualumas Skuodo
iš dalies 1.1.2 veiksmas.
gyventojams.
2.Dabar yra paskelbti Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal šias priemones. Jei
projektinių pasiūlymų nebus gauta (didelė tikimybė), bus inicijuojamas Strategijos
keitimas ir lėšos perkeliamos į aktualius veiksmus.
Neatitinkantis poreikių Strategijos administravimo lėšų 2019 m. jokių veiksmų nebuvo imtasi, nes problema išryškėjo 2020 m. pradžioje23.
paskirstymas tarp atskirų veiklų22

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Buvo planuota, kad projektiniai pasiūlymai visai Strategijos sumai bus gauti paskelbus 8 Kvietimus. Tačiau 2020 m. pradžioje paaiškėjo, kad reikia skelbti ne mažiau kaip 12 Kvietimų.
Buvo planuota gauti 35 projektinius pasiūlymus, tačiau bus gauta 15-16 projektinių pasiūlymų. Atsižvelgiant į šiuos planus, buvo paskirstytos projekto administravimo lėšos. Konkrečiu
atveju trūksta lėšų pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymams, darbuotojo darbo užmokesčiui – mokymams skirtos lėšos išnaudotos, paskelbus Kvietimus nebėra lėšų mokymo paslaugų
apmokėjimui, o lėšos, skirtos projektinių pasiūlymų vertinimui lieka nepanaudotos.
23
Kreiptasi ESFA dėl projekto sutarties keitimo, perskirstant lėšas tarp eilučių, tačiau leidimas nebuvo duotas.
22
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Bendruomeninės
Asocijuotos
verslo Savivaldybės
organizacijos/nevyriausybinės struktūros /įmonės (toliau taryba/tarybos
organizacijos (toliau – NVO) – verslas)
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų
3
3
3
pabaigoje, vnt.
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
1
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
1
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.
3
3
3
Pavadinimas

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

Eil.
Nr.
1.

Eil.
Nr.

Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių Įvykusių mokymų / renginių tema (kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi os)
su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai
Mokymai SMVVG tarybos nariams
Strategijos pristatymas, tarybos
vaidmuo įgyvendinant Strategiją,
planuojamos veiklos
Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų Įvykusių mokymų tema (-os)
gebėjimų stiprinimo veiklos
1. Mokymai pareiškėjams
1. Strategijos pristatymas
2. Konkretaus veiksmo, kuriam
paskelbtas
Kvietimas
teikti
projektinius pasiūlymus, pristatymas
3. Patarimai, kaip pildyti projektinį
pasiūlymą

Įvykusių mokymų / renginių data, Dalyvių
trukmė (tiksli data, val. skaičius)
skaičius
2019-04-29,
Trukmė – 8 val.

8

Įvykusių mokymų trukmė (tiksli
data, val. skaičius)24
2019-04-24, trukmė – 4 val.
2019-05-08, trukmė – 4 val.
2019-07-22, trukmė – 4 val.
2019-08-09, trukmė – 4 val.
2019-07-23, trukmė – 4 val.
2019-08-09, trukmė – 4 val.
2019-09-03, trukmė – 4 val.

Dalyvių
skaičius
15
13
6
6
4
4
5

2020 m. vasario mėn., paskelbus Kvietimus teikti projektinius pasiūlymus Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 10, surengti 3 mokymai (po 8 val.) potencialiems pareiškėjams. Su paslaugos teikėju
neatsiskaityta, nes ESFA nepritarė Finansavimo sutarties keitimui.
24
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4. Biudžeto sudarymas ir kainų
pagrindimas
5. Projekto viešinimas
6. Pareiškėjų tesiės ir pareigos

2019-09-17, trukmė – 4 val.
2019-09-25, trukmė – 8 val.
2019-10-07, trukmė – 4 val.
2019-10-22, trukmė – 4 val.
2019-11-18, trukmė – 4 val.
2019-12-02, trukmė – 4 val.

5
4
7
6
4
4

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil.
Nr.
1.

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai

Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo,
diena) buvo vykdoma
Pranešimas „Pradedama įgyvendinti Skuodo miesto vietos plėtros 2019-03-31
2016–2022 metų strategija“,
www.skuodomiestovvg.lt
www.skuodas.lt
Facebook paskyra „Skuodo miesto vietos veiklos grupė“
2. Pranešimas „Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos 2019-07-29
neesminis keitimas“
www.skuodomiestovvg.lt
www.skuodas.lt
Facebook paskyra „Skuodo miesto vietos veiklos grupė“
3. Pranešimas „Įgyvendinama Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 2019-07-29
metų strategija“
www.skuodomiestovvg.lt
www.skuodas.lt
Facebook paskyra „Skuodo miesto vietos veiklos grupė“
4. Apklausa „Kiek žmonių norėtų kurti ir / ar plėsti verslą, kokių 2019-08-11.
konsultacijų, priemonių, įrangos ar pan. reikėtų“
www.skuodomiestovvg.lt
www.skuodas.lt
Facebook paskyra „Skuodo miesto vietos veiklos grupė“
5. Informacinis renginys „Skuodo miesto vietos plėtros strategijos 2019 m. gruodžio 7 d.
įgyvendinimas“
Facebook paskyra „Skuodo miesto vietos veiklos grupė“

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros
projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
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Iš jų balsai, tenkantys
verslui ir NVO

Iš jų balsai, tenkantys
tarybos
savivaldybės
atstovams

Santykis tarp už priimtą
gautų balsų,
sprendimą
tenkančių verslo ir NVO
partneriams, skaičiaus ir
priimtą
už
bendro
sprendimą gautų balsų
skaičiaus

Bendras už priimtą
sprendimą gautų balsų
skaičius

Santykis tarp faktiškai
dalyvavusių narių skaičiaus
ir bendro narių skaičiaus
susirinkimo dieną (proc.)

Iš jų verslo atstovai

3

3

1

6

3

2

1

86,0

6

5

1

83,0

7

3

3

1

6

3

2

1

86,0

6

5

1

83,0

savivaldybės
jų
Iš
tarybos atstovai

Iš jų NVO atstovai

Už priimtą sprendimą
gautų balsų skaičius

7

dalyvavusių
Bendras
narių skaičius

2019-08-02

Faktiškai narių susirinkime
dalyvavusių narių skaičius

savivaldybės
jų
Iš
tarybos atstovai

2.

Pritarti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–
2022 metų strategijos neesminiam keitimui
Patvirtinti atnaujintą Skuodo miesto vietos
plėtros 2016–2022 metų strategiją

Iš jų verslo atstovai

2019-07-04

Priimti sprendimai

Iš jų NVO atstovai

Susirinkimo / balsavimo
taikant rašytinę procedūrą
data (metai, mėnuo, diena)

1

Susirinkimo narių (toliau – nariai)
skaičius susirinkimo dieną
Bendras narių skaičius

Eil. Nr.

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose
informacija)

Iš jų balsai, tenkantys
verslui ir NVO

Iš jų balsai, tenkantys
tarybos
savivaldybės
atstovams

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

Iš jų savivaldybės tarybos
atstovai

3

Bendras dalyvavusių narių
skaičius

9

Iš jų savivaldybės tarybos
atstovai

priimtą
už
Bendras
sprendimą gautų balsų
skaičius

Santykis
tarp už
priimtą sprendimą
gautų
balsų,
tenkančių verslo ir
NVO partneriams,
skaičiaus ir bendro
už priimtą sprendimą
gautų balsų skaičiaus

Iš jų verslo atstovai

Už priimtą sprendimą
gautų balsų skaičius

Iš jų NVO atstovai

2019-04-09

Patvirtinti kvietimus
teikti projektinius
pasiūlymus pagal šiuos Strategijos veiksmus:
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3
Patvirtinti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–
2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos
aprašą

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusių
narių skaičiaus
ir bendro narių
skaičiaus
susirinkimo
dieną (proc.)

Iš jų verslo atstovai

2.

Priimti sprendimai

Faktiškai organo narių susirinkime
dalyvavusių narių skaičius

Iš jų NVO atstovai

1.

Organo narių (toliau – nariai)
skaičius susirinkimo dieną

Bendras narių skaičius

Eil.
Nr.

Organo susirinkimo (toliau –
susirinkimas) data

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia
informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
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3.

4.

2019-06-26

5.
6.
2019-07-08
7.

8.
9.

2019-08-19

10.

2019-09-09

11.
12.
13.
14.
2019-10-31
15.

16.

2019-11-13

17.

2019-12-30

Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijus pagal 1, 2 ir 3 kvietimus teikti
projektinius pasiūlymus atrankai
Patvirtinti projektinių pasiūlymų vertinimo
ataskaitą ir vietos plėtros projektų sąrašo
projektą
Patvirtinti Kvietimus Nr. 2 ir Nr. 3 teikti
projektinius pasiūlymus
Patvirtinti Skuodo miesto vietos plėtros 2016–
2022 m. strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos
aprašą
Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijus pagal2 ir 3 kvietimus teikti
projektinius pasiūlymus atrankai
Patvirtinti Kvietimą Nr. 4 teikti projektinius
pasiūlymus
Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijus pagal 4 kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus atrankai
Patvirtinti Kvietimus Nr. 5 ir Nr. 6 teikti
projektinius pasiūlymus ir atrankos kriterijus
Patvirtinti projektinių pasiūlymų vertinimo
ataskaitą
Patvirtinti Vietos plėtros projektų sąrašas Nr.2
Pratęsti Kvietimo Nr. 4 teikti projektinius
pasiūlymus terminą
Patvirtinti Kvietimą Nr. 7 teikti projektinius
pasiūlymus
Patvirtinti vietos plėtros projektinių pasiūlymų
atrankos kriterijus pagal 7 kvietimą teikti
projektinius pasiūlymus atrankai.
Projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos ir
projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo
Patvirtinti projektinių pasiūlymų vertinimo
ataskaitą ir projektų sąrašą Nr. 4

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9

3

3

3

7

3

2

2

78,0

7

5

2

71,0

9

3

3

3

7

3

2

2

78,0

7

5

2

71,0

9

3

3

3

7

3

2

2

78,0

7

5

2

71,0

9

3

3

3

6

2

1

3

67,0

6

3

3

50,0

9

3

3

3

6

2

1

3

67,0

6

3

3

50,0

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9
9

3
3

3
3

3
3

8
8

3
3

2
2

3
3

89,0
89,0

8
8

5
5

3
3

63,0
63,0

9

3

3

3

6

2

1

3

67,0

6

3

3

50,0

9

3

3

3

6

2

1

3

67,0

6

3

3

50,0

9

3

3

3

8

3

2

3

89,0

8

5

3

63,0

9

3

3

3

6

2
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4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS
PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):
□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos:
1. Skuodo miesto vietos veiklos grupės tinklapio www.skuodomiestovvg.lt puslapio kopija, 1 lapas
2. Skuodo rajono savivaldybės administracijos tinklapio www.skuodas.lt puslapio kopija, 1 lapas,
3. Facebook puslapių kopijos, 2 lapai.
□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:
1. Migracijos departamento raštas, 1 lapas.
□ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)

Pirmininkė

Ona Malūkienė
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