KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS
2019-06-26
(formos užpildymo data)

Informacija apie vietos veiklos grupės (toliau - VVG) vertinamus vietos plėtros
projektinius pasiūlymus (toliau - projektai)

Informacija apie VVG paskelbtus kvietimus teikti projektus
atrankai (toliau - kvietimai), pagal kuriuos projektų pateikimo
terminas dar nepasibaigęs

Vietos plėtros
Planuojama
strategijos (toliau projektų įtraukimo
strategija) veiksmo
Projektuose
Paramos lėšų suma,
į vietos plėtros
Kvietimo
numeris ir pavadinimas,
numatytas
už kurią
projektų sąrašą
paskelbimo data
nurodytas strategijoje* Vertinamų projektų
reikalingų paramos
planuojama įtraukti
skaičius, vnt.
(toliau - projektų
(metai, mėnuo,
lėšų** poreikis
projektų į projektų
sąrašas) data
diena)
(eurais)
sąrašą (eurais)
(metai, mėnuo,
diena)

1
2
3
4
5
TIKSLAS Nr. 1 MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE
Uždavinys Nr. 1.1 Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę
1.1.1 Socialinę atskirti
patiriančių asmenų ir jų
šeimos
narių, išatskirti
socialinės
1.1.2 Socialinę

4

165 618,90

2019-07-30

6

Informacija apie VVG planuojamus paskelbti kvietimus

Planuojama
Pagal kvietimą Planuojama
Kvietime
Pagal kvietimą
Planuojamas
projektų
Projektų atrankos
Planuojama
planuojama
projektų
nurodytas
planuojama
kvietime nurodyti
įtraukimo į
kriterijų
kvietimo
projektams
įtraukimo į
terminas
projektams
terminas
projektų
patvirtinimo data paskelbimo data
paskirstyti
projektų
projektams
paskirstyti
projektams
sąrašą data
(metai, mėnuo,
(metai, mėnuo,
paramos
sąrašą data
pateikti (metai, paramos lėšų**
pateikti (metai,
(metai, mėnuo,
diena)
diena)
lėšų** suma (metai, mėnuo,
mėnuo, diena) suma (eurais)
mėnuo, diena)
diena)
(eurais)
diena)

7

8

9

10

11

12

13

14

2019-08-16

2019-08-30

nuo 2019-09-02 iki
2019-10-17

234 717,00

2019-11-30

2019-08-16

2019-08-30

nuo 2019-09-02 iki
2019-10-17

28 055,00

2019-11-30

2019-08-16

2019-08-30

nuo 2019-09-02 iki
2019-10-17

138 000,00

2019-11-30

2019-08-16

2019-08-30

nuo 2019-09-02 iki
2019-10-17

49 616,00

2019-11-30

Paaiškinimai, komentarai

15

124 689,00

3
146 050,00
2019-07-30
146 073,00
patiriančių asmenų ir jų
šeimos
narių
užimtumo
Uždavinys Nr. 1.2 Teikti pagalba senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių grupių asmenims interguojant juos į visuomeninį gyvenimą
1.2.1 Kultūrinių,
7
260 908,18
2019-07-30
223 956,00
edukacinių veiklų
1.2.2 Informacijos
0
------sklaida ir tarpininkavimas

TIKSLAS Nr. 2 AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ

Uždavinys
Nr. 2.1 Skatinti
neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką
2.1.1
Naujų profesinių
ir
kitų reikalingų įgūdžių
teikimas
ekonomiškai
2.1.2 Konsultavimas,
tarpininkavimas
įdarbinant ekonomiškai

Uždavinys
Nr. 2.2 Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje
2.2.1
Savarankiškų
priemonių verslui pradėti
ir vystyti
suteikimas jauno
2.2.2
Verslo
konsultavimo,
informavimo, metodinės

Iš viso

14

572 577,08

494 718,00

450 388,00

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos
tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Paramos lėšos - Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurias skiria Vidaus reikalų ministerija projektui įgyvendinti.

Projektų vadovė
(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Vainauskienė
(vardas, pavardė)

