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(eurais)

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

1

2

1.

VšĮ "Sveikatingumo idėjos",
direktorius Arvydas Vidžiūnas,
svidejos@gmail.com, +370 633
80066, Basanavičiaus a. 8,
Marijampolė, LT 68308

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
rodikliai

3

4

"Smulkaus ir
Projekto tikslas: Skatinti verslo kūrimąsi Kalvarijos miesto ugdant
vidutinio verslo gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikiant savarankiškas priemones
kūrimosi skatinimas verslo vystymui jauno verslo subjektams
Kalvarijos mieste"
Projekto uždaviniai:
1.Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą, suteikiant pagalbą verslo
pradžiai.
Projekto veiklos:
1.1. Verslo pradžios ir plėtros konsultacijos.– (BIVP projekto veiklų
dalyvių –ekonomiškai neaktyvių gyventojų, jauno verslo subjektų
skaičius – 11 asm.)
1.2 Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas – (BIVP
projekto veiklų dalyvių –jauno verslo subjektų skaičius – 10 asm.)
1.3. Mokymai jauno verslo subjektams ir siekiantiems pradėti savo
verslą – (BIVP projekto veiklų dalyvių –jauno verslo subjektų
skaičius – 10 asm.)

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

5
Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes) - 11
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 1
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:
Naujai pradėtų verslų po dalyvavimo BIVP
įgyvendinamuose projketuose skaičius- 10
Jaunų asmenų (iki 29 m. amžiaus) įregistravusių
individualią veiklą skaičius - 3
Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose dalis -3

Vietos plėtros
strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti skirtas
projektas, numeris ir
pavadinimas

Iš viso

Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

6

7

8

9

10

2.2.1.
Veiksmas
,,Smulkaus ir vidutinio
verslo
kūrimosi
Kalvarijos
mieste
skatinimas
suteikiant
paramą verslo pradžiai“

130 343,83

119916,32

10 427,51

2020-08-31

IŠ VISO:

130 343,83

119 916,32

10 427,51

Papildomi reikalavimai projektui

11
1. Projektu turi būti suteikta pagalba verslo
pradžiai ne mažiau kaip 10 (dešimt) jauno verslo
subjektų.

