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KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO
2019 METAIS PLANAS
Kėdainių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad VVG numato per 2019 metus
skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti šiuos Kėdainių miesto
vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmus:
Vietos plėtros strategijos veiksmo pavadinimas, kuriam įgyvendinti
numatoma skelbti kvietimą
(-us)

Planuojamos
kvietimų teikti projektinius
pasiūlymus atrankai
paskelbimo datos

TIKSLAS Nr. 1 MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE
1.1 Uždavinys ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“
1.1.1. ,,Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų
Nuo 2019-05-02
šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“
iki 2019-06-14
1.1.2. ,,Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių Nuo 2019-05-02
užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo iki 2019-06-14
mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose)
organizavimas“
1.2 Uždavinys ,,Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį
patiriančių grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“.
1.2.1. Veiksmas ,,Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant Nuo 2019-05-02
pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų VVG iki 2019-06-14
organizacijomis)“
1.2.2. Veiksmas ,,Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines Nuo 2019-05-02
bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.
iki 2019-06-14
TIKSLAS Nr. 2 AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ
Uždavinys Nr. 2.1 Skatinti neaktyvius darbingus gyventojus integruotis į darbo rinką
2.1.1. Veiksmas ,,Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas Nuo 2019-07-08
ekonomiškai neaktyviems asmenims“
iki 2019-08-20
2.1.2. Veiksmas ,,Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai Nuo 2019-07-08
neaktyvius asmenis“
iki 2019-08-20
Uždavinys Nr. 2.2. Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą
verslo pradžioje
2.2.1 Veiksmas ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti Nuo 2019-07-08
suteikimas jauno verslo subjektams“
iki 2019-08-20
2.2.2. Veiksmas ,,Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir Nuo 2019-07-08
kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo subjektams“
iki 2019-08-20

Kvietimas bus skelbiamas interneto svetainėse www.kedainiumiestovvg.lt ir www.kedainiai.lt bei
vietos laikraštyje „Kėdainių mugė“ / „Rinkos aikštė“.
VVG atrinktų projektinių pasiūlymų vykdytojai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti VšĮ Europos
socialinio fondo agentūrai paraiškas dėl finansavimo skyrimo VVG atrinktiems projektams.
Dėl detalesnės informacijos galite kreipkitės į VVG adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai;
el. paštu kedainiu.miestovvg@gmail.com arba telefonais:
+370 677 72888 Projektų vadovė Kristina Vainauskienė
+370 617 34720 Projektų koordinatorė Kristina Kulbienė

