
Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Tikslas – teikti konsultacines paslaugas ir įrangą pradedantiems verslininkams ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims                                                                               Uždaviniai:                                                                                                                                                                

91 647,28 84 773,00 6 874,28 2020-08-25 Nenustatyti

Uždavinys. Nr.1. Teikti konsultacines paslaugas ir įrangą pradedantiems verslininkams ir 

savarankiškai dirbantiems asmenims     

1.1. veikla.  Konsultacijos ir mokymai projekto dalyviams

Prezidentas 1.2 veikla. Verslo pradžiai reikalingų priemonių ir paslaugų suteikimas naudoti jauno verslo 

subjektams 
Gedas Nikartas 1.3. veikla. Nekilnojamojo turto nuoma

tel. +370 614 41859 Fiziniai rodikliai: 

e. paštas 1.1.1. Suteiktų konsultacijų apimtis – 99 val. 

skuodojaunimocentras@g

mail.com
1.1.2. Dalyvio Nr. 2 mokymai  – 1 asmuo

1.1.3. Dalyvio Nr. 6 mokymai – 1 asmuo

1.1.4. Savanoriška veikla – 706 val. 

1.2.1. Įsigyta ir perduota įranga – 4 komplektai

1.2.2. Nuomojamos įrangos komplektai – 2 komplektai 

1.3.1. Išnuomuotų patalpų skaičius – 1 vnt. 

2.

Skuodo miesto vietos 

veiklos grupė Tikslas – Sukurti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklą Skuode 14 555,81 13 461,47 1 094,34 2020-08-25 Nenustatyti

Pirmininkė Uždavinys – motyvuoti Skuodo rajono įmones ir organizacijas bendradarbiauti

Ona Malūkienė

1.1.1 veikla – susipažinimas su sėkmingos bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų 

pavyzdžiais 

tel. +370 682 98213 1.1.2. Projekto dalyvių konsultavimas 

skuodomvvg@gmail.com 1.1.3. veikla – Savanoriškos veiklos vykdymas 

Fiziniai rodikliai: 

1.1.1. Vizitų skaičius – 8 vizitai

1.1.2. Konsultacijų apimtis – 16 val. 

1.1.3. Savanoriškos veiklos apimtis – 138 val. 

Iš viso 106 203,09 98 234,47 7 968,62

Pirmininkė Ona Malūkienė 

2020-08-13 Nr.8

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas

Papildomi 

reikalavim

ai projektui

Pareiškėjo 

savanoriškas 

darbas 

5217,34 Eur, 

SB lėšos – 

1656,94 Eur

Vietos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendinim

o veiksmo, 

kuriam 

įgyvendinti 

skirtas 

projektas, 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Projekto 

stebėsenos 

rodikliai ir jų 

reikšmės

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai – 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Bendradarbiav

imo ir 

informacijos 

sklaidos tinklų 

kūrimas 

Skuode

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai – 

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.1. Teikti 

konsultacines 

ir 

administracine

s paslaugas 

pradedantiems 

verslininkams 

ir 

savarankiškai 

dirbantiems 

asmenims bei 

suteikti įrangą, 

reikalingą 

verslui pradėti 

kartu kuriant 

bendradarbiavi

mo tinklus su 

besiribojančio

mis 

teritorijomis 

Partnerio 

savanoriškas 

darbas 

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

PATVIRTINTA 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos

 2020 m. rugpjūčio 13 d. tarybos posėdžio 

protokolas Nr. T-5                      

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. 

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas 

ir kontaktiniai duomenys

Skuodo jaunimo 

centras 

 Vietos 

plėtros 

projekto 

(toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Pagalba 

jaunam 

verslui 

Skuode

mailto:skuodojaunimocentras@gmail.com
mailto:skuodojaunimocentras@gmail.com
mailto:skuodomvvg@gmail.com

