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PATVIRTINTA  
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2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 5                                                         

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Kalvarijos vietos veiklos grupė

Kalvarija, Ugniagesių g. 12-3

+370 699 100 68

valdas.aleknavicius@gmail.com

Praktiniai mokymai 

kitaip 

Projekto tikslas: praplėsti neaktyvių darbingų gyventojų ir kitų bedarbių galimybes 

įsidarbinti.

Projekto uždaviniai: 

1.1. Organizuoti profesinius praktinius mokymus

Projekto veiklos:

1.1. Fotografo praktiniai mokymai (20 unikalių dalyvių)

1.2. Kaimo turizmo organizatoriaus praktiniai mokymai (20 unikalių dalyvių)

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 40

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Kartu su kito miesto VVG bendrai įgyvendintų BIVP projektų skaičius - 1

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Ekonomiškai neaktyvių asmenų; bedarbių iki 29 m. įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 10                                                                             

BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose - 8

2.1.2. veiksmas "Miesto

ir kaimo bei regioninis

bendradarbiavimas 

teikiant naujų profesinių

įgūdžių įgijimo ir

tarpininkavimo 

įsidarbinant

bei konsultavimo

paslaugas didinant

neaktyvių darbingų

gyventojų galimybes

integruotis į darbo rinką

"

20 596,57 18948,84 1 647,72 2020-09-01 Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

35 (trisdešimt) tikslinės grupės asmenų. 

1. Kalvarijos miesto vietos veiklos 

grupė

Kalvarija, Laisvės g.2

+370 65766436

kalvarijosmiestovvg@gmail.com

Bendradarbiavimo 

tinklų kūrimas ir 

naudojimas siekiant 

padidinti neaktyvių 

darbingų gyventojų 

galimybes

integruotis į darbo 

rinką

Projekto tikslas: Sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp miestų VVG, kuris leistų 

padidinti neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką 

Projekto uždaviniai: 

1.1. Organizuoti bendradarbiavimo tinklo renginius

Projekto veiklos:

1.1. Tinklo konferencijos organizavimas (35 dalyviai pagal 10.4 PFSA veiklą)

1.2. Gerosios patirties vizitai (35 dalyviai pagal PFSA 10.2.2. veiklą)

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 35

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Kartu su kito miesto VVG bendrai įgyvendintų BIVP projektų skaičius - 1

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Ekonomiškai neaktyvių asmenų; bedarbių iki 29 m. įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 5                                                                             

BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose - 5

2.1.2. veiksmas "Miesto

ir kaimo bei regioninis

bendradarbiavimas 

teikiant naujų profesinių

įgūdžių įgijimo ir

tarpininkavimo 

įsidarbinant

bei konsultavimo

paslaugas didinant

neaktyvių darbingų

gyventojų galimybes

integruotis į darbo rinką

"

20 600,00 18 952,00 1 648,00 2020-09-01 Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

35 (trisdešimt) tikslinės grupės asmenų. 

41 196,57 37 900,84 3 295,72

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti 

skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

(eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

NR. VPPS-10

                                                     VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS




