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SKUODO MIESTO VIETOS PLĖTROS 2016–2022 METŲ STRATEGIJĄ 

 

Skuodo miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 

Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos 1.1.2 veiksmą „Organizuoti ir teikti neformalaus 

profesinio švietimo, informavimo bei konsultavimo  paslaugas  bedarbiams ir neaktyviems darbingo 

amžiaus gyventojams“, finansavimo: 
    

1. Vietos plėtros strategijos 

prioritetas 

I prioritetas „Gyventojų verslumo ugdymas“ 

2. I prioriteto tikslas 1 tikslas „Kurti patrauklią aplinką smulkaus verslo plėtrai ir 

ugdyti gyventojų verslumo ir įsidarbinimo gebėjimus“ 

 

3. I prioriteto uždavinys 1.1 uždavinys „Gerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo 

galimybes ir įsidarbinimui reikalingus gebėjimus“ 

 

4. Vietos plėtros strategijos 

veiksmas, kuriam įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

1.1.2 veiksmas „Organizuoti ir teikti neformalaus profesinio 

švietimo, informavimo bei konsultavimo  paslaugas  bedarbiams 

ir neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams“ 

5. Pagal kvietimą projektams 

planuojamos paramos lėšos 

49 365 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 

 3 974,01 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

 2 163 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos 

 2 163 Eur – pareiškėjų lėšos 
 

Didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų suma – 53 339,01 

Eur (ES ir valstybės biudžeto lėšos) 

 

6. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai  

Skuodo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai pagal kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus atrankai Nr. 8, patvirtinti Skuodo miesto VVG 

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

 

7. Vietos plėtros projektų 

vertinimo ir atrankos tvarka  

Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos 

aprašas, patvirtintas Skuodo miesto VVG tarybos 2020 m. sausio 



28 d. posėdžio protokolu Nr. T-1. 

 

8. Reikalavimai vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

pareiškėjams bei partneriams 

Galimi pareiškėjai: 

 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra 

Skuodo miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; 

 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra 

Skuodo miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; 

 Skuodo rajono savivaldybės administracija. 

Galimi partneriai: 

 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra 

Skuodo miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;  

 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra 

Skuodo miesto teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; 

 Skuodo rajono savivaldybės administracija; 

 savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su Skuodo rajono 

savivaldybės teritorija, administracija. 
 

Pareiškėju (projekto vykdytoju) ar partneriu gali būti 

juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar 

atstovybė veiklą vykdo Skuodo miesto teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje.  

 

9. Reikalavimai vietos plėtros 

projektams 

Tikslinė grupė – darbingi gyventojai, kurie yra: 

- ekonomiškai neaktyvūs asmenys; 

- bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio mokymo ir 

praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklų 

vykdymo atveju). 
 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. 

y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka 

pripažintą nedarbingu. 
 

Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir Lietuvos 

Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio 

statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą. 
 

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje 

darbo biržoje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą 

bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas: 

- yra darbingas; 

- nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų 

teisinių santykių pagrindu; 

- nesiverčia individualia veikla; 

- neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio 

veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki 

vaikui sukaks treji metai). 
 

Daugiau apie tikslinę grupę žr. PFSA 22.2 p. 
 

Galimos veiklos: 
 

naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, t. y.: 

– bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas 

(išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą 

mokykline ar pameistrystės forma) (PFSA 10.2.1.1) 

– ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat 

neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline 

forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, 

sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo) 



(PFSA 10.2.1.2) 

– ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių 

įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį 

nesudarius mokymo sutarties (PFSA 10.2.1.4) 

– bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų 

informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba 

įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį 

profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) 

kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis orientavimas, motyvavimas 

imtis aktyvios veiklos) (PFSA 10.2.2)  

– bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų, 

seminarų organizavimas ir (ar) kita veikla siekiant pagerinti šių 

asmenų padėtį darbo rinkoje) (PFSA 10.2.3)  
 

Projekto trukmė – iki 24 mėn.  
 

Minimalus dalyvių skaičius – 5 

10. Pareiškėjo ir/ar partnerio 

prisidėjimas 
Būtinas pareiškėjo ir/ar partnerio (-ių) prisidėjimas prie 

projekto finansavimo – ne mažiau 7,5 proc. tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. 
 

Galimas nepiniginis projekto vykdytojo ir/ar partnerio (-ių) 

nuosavas įnašas, pvz.:  

 projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, 

tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu; 

 pareiškėjo ir/ar partnerio (-ų) projekto veiklų vykdytojams 

ir/ar projekto veiklų dalyviams mokamo darbo užmokesčio, 

apskaičiuoto ir išmokėto jiems už darbo laiką, kurio metu 

darbuotojai vykdė projekto veiklas ar dalyvavimo projekto 

veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos; 

 projekto veikloms vykdyti reikalingo pareiškėjo ir/ar 

partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas. 
 

Daugiau informacijos apie tinkamas išlaidas PFSA V skyriuje 

(išlaidos, atitinkančios 10.2.1.1, 10.2.1.2, 10.2.1.4, 10.2.2 ir 

10.2.3 p. nurodytas veiklas). 

11. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 

Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi 

būti atsiųsti VVG registruotu laišku ar įteikti VVG asmeniškai 

kvietime nurodytu VVG adresu. 

Pateikiamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su priedais) 

originalas, 1 egzempliorius. 
 

Ant kiekvieno projektinio pasiūlymo lapo turi būti pareiškėjo 

vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, o paskutiniame projektinio 

pasiūlymo lape – pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens 

pareigos, vardas, pavardė, parašas ir antspaudas. 

 

12. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas 

ir vieta 

Nuo 2020 m. balandžio 24 d. 17.00 val. 

Iki 2020 m. gegužės 25 d. 18.00 val. 
 

Vilniaus g. 13, 205 kab., Skuodas 



13. Kontaktai Ona Malūkienė, 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės projekto vadovė 

Tel. +370 682 98213 

Priėmimo laikas: 

Pirmadienis – 17.00–18.00 

Trečiadienis – 17.00–18.00 

Penktadienis – 16.00–18.00 
 

Neringa Stasiūtė, 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės projekto administratorė 

Tel. +370 680 47088 

Priėmimo laikas: 

Antradienis – 17.00–18.00 

Ketvirtadienis – 17.00–18.00 
 

El. p. skuodomvvg@gmail.com 

 

14. Mokymų pareiškėjams data ir 

vieta  

2020 m. gegužės 2 d., 14 val.  

Informacija apie tikslą mokymų datą, vietą ir mokymų būdą 

(nuotolinis ar fizinis) bus paskelbta interneto svetainėje 

https://skuodomiestovvg.lt 
 

Mokymų temos: supažindinimas su Skuodo miesto vietos plėtros 

2016–2020 m. strategija, Projektinių pasiūlymų vertinimo ir 

atrankos tvarkos aprašu, vertinimo ir atrankos kriterijais; 

projektams taikomų reikalavimų pristatymas, tinkamo išlaidų 

pagrindimo išaiškinimas, projektinių pasiūlymų pildymo praktika. 

 

15.  Papildoma informacija Skuodo miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje 

https://skuodomiestovvg.lt pateiktos nuorodos į Skuodo miesto 

vietos plėtros 2016–2022 metų strategiją ir kitus, su kvietimu 

susijusius teisės aktus bei dokumentus: 

1. Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija, 

nuoroda: https://skuodomiestovvg.lt/wp-

content/uploads/2019/03/Startegija.pdf; 

2. Skuodo miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategijos 

vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarkos 

aprašas, nuoroda: https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-

dokumentai/; 

3. Skuodo miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai pagal kvietimą teikti projektinius 

pasiūlymus atrankai Nr. 2, nuoroda: 

https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/; 

4. Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma, nuoroda: 

https://skuodomiestovvg.lt/aktualus-dokumentai/; 

5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, nuoroda: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944/asr; 

6. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, 

nuoroda: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/asr; 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, nuoroda: 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr. 
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