Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 5 priedas

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)
PATVIRTINTA
Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 2020 m.
birželio 30 d. sprendimu Nr. 5

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
NR. VPPS-9
(nurodomas sąrašo numeris)
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(eurais)

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

3

4

1

2

1.

Kalvarijos vietos veiklos grupė
Kalvarija, Ugniagesių g. 12-3
+370 699 100 68
valdas.aleknavicius@gmail.com

Sužinok, pamatyk ir Projekto tikslas: pagerinti Kalvarijos miesto darbingų gyventojų, kurie yra ekonomiškai
kurk savo verslą neaktyvūs asmenys ir/ar bedarbiai, padėtį darbo rinkoje paskatinant juos kurti verslą.
Projekto uždaviniai:
1.1. Organizuoti verslumą skatinančias iniciatyvas
Projekto veiklos:
1.1. Grupinės verslo konsultacijos verslo kūrimo klausimais (30 unikalių dalyvių)
1.2. Individualios verslo konsultacijos verslo kūrimo ir plėtros klausimais (5 neunikalūs
dalyviai)
1.3. Pagalba randant klientus ir tiekėjus (5 neunikalūs dalyviai)
1.4. Mentorystė (25 neunikalūs dalyviai)

1.

Kalvarijos miesto vietos veiklos
grupė
Kalvarija, Laisvės g.2
+370 65766436
kalvarijosmiestovvg@gmail.com

Bendradarbiavimo
tinklų kūrimas
siekiant kurti
palankesnę aplinką
besikuriančiam
verslui Kalvarijos
mieste

Projekto tikslas: Išnaudoti miestų vietos veiklos grupių tinklo patirtį, gerinant aplinką
besikuriantiems verslams Kalvarijos mieste
Projekto uždaviniai:
1.1. Organizuoti bendradarbiavimo tinklo renginius
Projekto veiklos:
1.1. Tinklo konferencijos organizavimas (24 dalyviai pagal 10.4 PFSA veiklą)
1.2. Gerosios patirties vizitai (24 dalyviai pagal PFSA 10.3.1. veiklą)

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

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

Papildomi reikalavimai projektui

5

6

7

8

9

10

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 30
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:
Jaunų asmenų (iki 29 m. amžiaus) įregistravusių individualią veiklą
skaičius - 3

2.2.2.
veiksmas
"
Mentorystės,
tarpininkavimo ir
konsultavimo
verslo
kūrimo ir plėtros
klausimais
paslaugos
bedarbiams ir
darbingiems
neaktyviems
gyventojams ir
besikuriančiam verslui,
bendradarbiaujant su
kitų miestų VVG "

27 412,68

25219,66

2 193,02

2020-09-01

Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 23
(trisdešimt) tikslinės grupės asmenų.

11

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 30
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:

2.2.2.
veiksmas
"
Mentorystės,
tarpininkavimo ir
konsultavimo
verslo
kūrimo ir plėtros
klausimais
paslaugos
bedarbiams ir
darbingiems
neaktyviems
gyventojams ir
besikuriančiam verslui,
bendradarbiaujant su
kitų miestų VVG "

27 425,00

25 231,00

2 194,00

2020-09-01

Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 23
(trisdešimt) tikslinės grupės asmenų.

IŠ VISO:

54 837,68

50 450,66

4 387,02

