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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

VILKAVIŠKIO MIESTO 2016-2023 M. PLĖTROS STRATEGIJOS  

1.2.1. VEIKSMĄ „UŽIMTUMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS SOC. ATSKIRTĮ 

PATIRIANTIEMS ASMENIMS“ Nr. 3  

 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, 

skirtų įgyvendinti Vilkaviškio miesto 2016-2013 m. plėtros strategijos veiksmus, finansavimo: 

    

1. Vietos plėtros strategijos 

veiksmas kuriam įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

Uždavinys 1.2 „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą 

visuomeniniame gyvenime“ 

1.2.1. veiksmas „Užimtumo veiklų organizavimas soc. 

atskirtį patiriantiems asmenims“ 

2. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai  

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai 

paskelbti adresais: www.vilkaviskiomiestovvg.lt, 

www.vilkaviskis.lt. 

3. Vietos plėtros projektų 

vertinimo ir atrankos tvarka  

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka 

paskelbta adresais: www.vilkaviskiomiestovvg.lt, 

www.vilkaviskis.lt.  

4. Reikalavimai vietos plėtros 

projektams 

Projektai turi atitikti 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 

aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 28 d. LR vidaus 

reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-977, nuostatas1. 

5. Reikalavimai vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

pareiškėjams bei partneriams 

Projektų pareiškėjai ir partneriai turi atitikti 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“ 

 
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610/asr 
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projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto 2018 m. 

gruodžio 28 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-

977, II skyriaus „Reikalavimai pareiškėjams ir 

partneriams“ nuostatas.   

6. Pagal kvietimą projektams 

planuojamos paramos lėšos 

Kvietimui teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus 

skiriama paramos lėšų2: 

1.2.1. veiksmas „Užimtumo veiklų organizavimas soc. 

atskirtį patiriantiems asmenims“ – 43 867,97 Eur 

(keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai 

šešiasdešimt septyni eurai ir 97 ct). 

Projektui skiriama paramos lėšų dalis gali sudaryti ne 

daugiau kaip 92 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių 

lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis), 

ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto 

finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. 

7. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 

Projektiniai pasiūlymai pateikiami kaip pasirašyti 

popieriniai dokumentai.  

Pareiškėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo  

originalą ir jo priedus bei elektroninę užpildyto projektinio 

pasiūlymo formos versiją „doc“ arba „docx“ formatu. 

Elektroninę užpildyto projektinio pasiūlymo formos versiją 

Pareiškėjas išsiunčia miesto VVG elektroninio pašto adresu 

info@vilkaviskiomiestovvg.lt iki projektinio pasiūlymo 

pateikimo miesto VVG. Projektinio pasiūlymo originalo ir 

elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, 

kad projektinio pasiūlymo elektroninės versijos turinys 

neatitinka originalo, vadovaujamasi projektinio pasiūlymo 

originale nurodyta informacija. Projektinis pasiūlymas turi 

būti pristatytas Pareiškėjo arba partnerio atstovo į 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupę, J. Basanavičiaus a. 

7, Vilkaviškis, II aukštas. Projektinis pasiūlymas turi būti 

pristatytas ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 

15.00 val. Prieš pristatant projektinį pasiūlymą Vilkaviškio 

miesto vietos veiklos grupei, rekomenduojama iš anksto 

telefonu 8 620 84079 suderinti pristatymo laiką. 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė neprisiima 

atsakomybės dėl ne laiku ir (arba) netinkamu adresu 

pristatytų projektinių pasiūlymų. 

8. Paraiškos gali būti teikiamos 

nuo 

2020-06-22 08.00 val. 

 

9. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020-08-07 15.00 val. 

10. Susiję dokumentai Interneto svetainės, kuriose galima rasti kvietimo 

dokumentus, adresai:  

vilkaviskiomiestovvg.lt, vilkaviskis.lt.  

Pareiškėjams svarbūs teisės aktai ir dokumentai:  

 
2 Paramos lėšos -  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurias skiria 

LR Vidaus reikalų ministerija projektui įgyvendinti. 

mailto:info@vilkaviskiomiestovvg.lt


- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 

patvirtintos LR Finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“. 

- Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklės, patvirtintos LR Vidaus reikalų ministro 2015 m. 

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros 

strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. 

- 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 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 aprašo patvirtinimo.  

- Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašas, patvirtintas Vilkaviškio miesto vietos veiklos 

grupės valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 29 d. 

protokolu Nr. 1, patalpintas adresais 

www.vilkaviskiomiestovvg.lt ir www.vilkaviskis.lt.  

- Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. plėtros strategija, 

patalpinta adresais www.vilkaviskiomiestovvg.lt ir 

www.vilkaviskis.lt. 

11. Informavimas, konsultavimas Kontaktinis asmuo: Daiva Balčiūnė, tel. 8 620 84079, el. 

paštas: info@vilkaviskiomiestovvg.lt.  

Konsultacijos teikiamos adresu, Vilkaviškio miesto VVG 

patalpose, J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, II aukštas, 

darbo dienomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 9.00 

val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 9.00 val. iki 15.00 

val. Prieš atvykstant į konsultaciją prašome susiderinti 

atvykimo laiką. 

12. Informacija apie planuojamus 

mokymus (informacinius 

susitikimus)  

-  
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