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PASIŪLYMAI DĖL 2021–2027 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

KONKREČIŲ UŽDAVINIŲ FINANSAVIMO VEIKLŲ, 

ĮGYVENDINTINŲ TAIKANT BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS METODĄ 

 

 

Problemos / siūlomos investicijų kryptys, remiamos veiklos  Konkrečios tikslinės 

teritorijos  

Numatomas ES 

fondas 

Numatomi 

rezultato ir 

produkto 

rodikliai  

Problema (iššūkiai): 

1. Didelė socialinė atskirtis, skurdas; 

2. Nepakanka gyventojams socialinių paslaugų, paslaugoms trūksta kompleksiškumo; 

3. Mažas bendruomenių į(si)traukimas įgyvendinant socialinės apsaugos ir prevencines priemones; tai mažina šių priemonių rezultatyvumą; 

4. Nepakankamas nevyriausybinių organizacijų, ekonominių, socialinių partnerių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas sprendžiant skurdo, socialinės 

atskirties problemas. 

 

Siūloma investicijų kryptis :  

1. Bendruomenių įsitraukimo į gyventojų skurdo, socialinės atskirties problemų sprendimą skatinimas: 

Remiamos veiklos: 

1.1. Bendruomenės inicijuotos veiklos, kuriomis kompleksiškai padedama skurdą, socialinę 

atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą: tarpininkavimo, 

motyvavimo, savęs pažinimo, socialinių ryšių bendruomenėje kūrimo ir stiprinimo, vietos 

bendruomenės neigiamų nuostatų dėl tikslinių grupių keitimo, dalyvavimo kultūros, neformalaus 

švietimo, sveikatinimo, bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo, praktinių darbinių įgūdžių 

įgijimo, ir kt. veiklų, skirtų integruoti socialinėje atskirtyje esančius gyventojus, rėmimas 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: skurdą ar socialinę atskirtį patiriantys vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo teritorijų gyventojai (konkretesnes tikslines grupes nustato vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijose). 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo, 

negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių 

ryšių. 

 

Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo teritorijos 

Europos 

socialinis fondas 

+ (toliau – ESF+) 

 

Rezultato:  

Asmenys,  kurie 

savanoriauja 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

 

Produkto: 

Projektai, kuriuos 

įgyvendino / iš 

dalies įgyvendino 

NVO / socialiniai 

partneriai 
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1.2. Bendruomenės inicijuotos skurdo, socialinės atskirties prevencinės priemonės, kuriomis 

siekiama sumažinti gyventojų skurdo, socialinės atskirties rizikas: socialinių ryšių 

bendruomenėje kūrimas, stiprinimas, tokių įgūdžių, kaip socialinė atsakomybė už save ir savo 

aplinką, sveika gyvensena,  aktyvus laisvalaikio leidimas, ugdymas ir kt.  

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijų įgyvendinimo teritorijų gyventojai  

(konkretesnes tikslines grupes nustato vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijose) 

1.3. Projektų vykdytojų, partnerių kompetencijų, reikalingų įgyvendinant 1.1-1.2 punktuose 

nurodytas veiklas, stiprinimas 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: projektų vykdytojų, partnerių atstovai 

Problemos (iššūkiai):  

1. Nepakankamas gyventojų įsitraukimas į darbo rinką (ypač neįgaliųjų, žemos kvalifikacijos darbuotojų); 

2. Darbuotojų kvalifikacijos neatitikimas ūkio poreikiams; 

3. Vis dar trūksta galimybių įsidarbinti, kokybiškų darbo vietų; 

4. Technologiniai, socialiniai ir kt. pokyčiai mažina smulkaus verslo konkurencingumą, todėl kyla darbo vietų ar jų kokybės mažėjimo rizikų; 

5. Nepakankamas verslo, švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, valdžios institucijų, nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas sprendžiant vietos 

darbo rinkos problemas. 

 

Siūloma investicijų kryptis  Nr.2:  

Bendruomenės inicijuotos veiklos, skirtos padidinti darbo vietų prieinamumą ir tvarumą: 

Remiamos veiklos: 

2.1. Sunkumų įsidarbinant turinčių (įskaitant darbo neturinčių) gyventojų profesinis orientavimas, 

trūkstamų kompetencijų stiprinimas (neformalus švietimas), praktinių darbinių įgūdžių įgijimas 

(įskaitant pameistrystę), tarpininkavimas ir kita pagalba asmenims iš tikslinės grupės įsidarbinant / 

prisitaikant prie darbo rinkos poreikių; 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: darbingi vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai iš 

sunkumų įsidarbinant patiriančių grupių (konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros 

strategijose).  
 

 

 

Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo teritorijos 

ESF+ Rezultato: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

 

Produkto: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

 

2.2. Vietoje veikiančio verslo, kitų organizacijų skatinimas įdarbinti gyventojus iš pažeidžiamų, 

sunkumų įsidarbinant patiriančių grupių: darbo vietos įrengimas, pritaikymas, trūkstamų darbdavio 

kompetencijų stiprinimas,  pameistrystė, kt. pagalba.   

 

Pagrindinės tikslinės grupės: darbingi vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai iš 

sunkumų  įsidarbinant patiriančių grupių 
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(konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) 

2.3. Verslumo skatinimas (įskaitant skatinimą kurti socialinį verslą): neformalus švietimas, 

mentorystė, kt. 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai 

(konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) 

2.4. Projektų vykdytojų kompetencijų, reikalingų įgyvendinant  2.1-2.3 punktuose nurodytas veiklas, 

stiprinimas 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: projektų vykdytojų, partnerių darbuotojai 

2.5. Pagalba vietos smulkiajam verslui (įskaitant savarankiškai dirbančius) ir socialiniam verslui, 

siekiant padėti jiems prisitaikyti prie technologinių, socialinių, ekonominių ir kt. pokyčių, padidinti 

jų konkurencingumą (kooperacijos, komunikacijos, tyrimų, tinklaveikos, bendradarbiavimo, patirties 

mainų, verslo mugių, verslininkų ir darbuotojų kompetencijų stiprinimo rėmimas ir kt.) ir taip 

išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje veikiančių mažų ir 

labai mažų įmonių, taip pat socialinio verslo atstovai, savarankiškai dirbantys gyventojai 

(konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) 

 

Europos 

regioninės 

plėtros fondas 

(toliau – ERPF) 

Rezultato: 

Naudą gavę verslo 

subjektai 

 

Produkto: 

Paramos verslui 

projektai 

Problemos (iššūkiai):  

1. Gyventojams trūksta vietose viešųjų paslaugų arba jų pasiekiamumas, kokybė, kaina neatitinka gyventojų poreikių, finansinių galimybių;  

2. Gyvenamoji aplinka vis dar nėra pakankamai pritaikyta specialius poreikius turintiems gyventojams (gyventojams aktualūs objektai ir viešosios erdvės 

neatitinka universalaus dizaino principo), gyventojų aktyviam, įtraukiam laisvalaikio leidimui 

 

Siūloma investicijų kryptis Nr.3:  

 Bendruomenės inicijuotos veiklos, skirtos pagerinti paslaugų gyventojams prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę  

  Remiamos veiklos: 

3.1. Socialinio verslo, teikiančio gyventojams reikalingas paslaugas jiems priimtinomis sąlygomis, 

skatinimas (socialiniam verslui kurti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros pritaikymas, įrangos bei 

paslaugų įsigijimas, darbuotojų kompetencijų stiprinimas, kt.) 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijų įgyvendinimo teritorijos gyventojai 

(konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) 

Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo teritorijos 

 

 

 

 

ERPF Rezultato:  

Gyventojai, 

galintys 

pasinaudoti 

naujomis ar 

pagerintomis 

paslaugomis 

 

Produkto:  

Investicijas 

paslaugų kūrimui, 

pagerinimui gavę 

3.2. Bendruomeninių paslaugų, padedančių gyventojams suderinti darbą ir šeimą (pvz., vaikų 

priežiūros, suaugusių, kurie negali pasirūpinti savimi, priežiūros) plėtros skatinimas (reikalingos 

infrastruktūros pritaikymas, įrangos, paslaugų įsigijimas, darbuotojų kompetencijų stiprinimas, 

tinklaveika, kt.) 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai 
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(konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) subjektai 

3.3. Parama pastatų, kuriuose teikiamos gyventojams būtinosios paslaugos, pritaikymui specialiųjų 

poreikių turintiems vietos gyventojams (universalaus dizaino principo diegimas) 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: specialių poreikių turintys vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijos gyventojai (konkretesnės tikslinės grupės nustatomos vietos plėtros strategijose) 

3.4. Bendruomeninių laisvalaikio paslaugų infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams: 

mažosios infrastruktūros (mažosios architektūros elementų, įrenginių), bendruomenių (NVO, 

socialinio verslo) patalpų įrengimas, atnaujinimas, bendruomenių (NVO, socialinio verslo) patalpų 

pritaikymas; įrangos šios infrastruktūros priežiūrai įsigijimas 

 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos plėtros strategijų įgyvendinimo teritorijų gyventojai. 

Siūloma investicijų kryptis Nr. 4 

Pagalba bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo įgyvendinimui 

4.1. Parama vietos plėtros strategijų rengimui (BNR projekto 28 str. 1 dalies a punkte nurodyta 

pareiga stiprinti gebėjimus ir vykdyti parengiamuosius veiksmus, kuriais remiamas vietos plėtros 

strategijų rengimas ir būsimas įgyvendinimas) 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos veiklos grupių atstovai  

Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo teritorijos 

 

ESF+ Rezultato: 

Įgyvendintos 

vietos plėtros 

strategijos 

 

Produkto: BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

 

 

4.2. Parama vietos veiklos grupių veiklai, skirtai įgyvendinti BNR projekto 27 straipsnio 3 dalyje 

nustatytas užduotis (įskaitant užduotį stiprinti vietos subjektų gebėjimus rengti ir įgyvendinti 

projektus). Vietos veiklos grupių atstovų kompetencijų, reikalingų įgyvendinant vietos plėtros 

strategijas, stiprinimas. 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: vietos veiklos grupių atstovai 

4.3. Gyventojų ir vietoje veikiančio verslo, kt. organizacijų aktyvinimas skatinant pilietiškumą, 

bendruomeniškumą, savitarpio pagalbą, savanorystę, stiprinant pilietinės visuomenės organizacijų 

(įskaitant bendruomeninių organizacijų) atstovų lyderystės, iniciatyvumo kompetencijas 

4.4. Bendruomenės inicijuojamų bendradarbiavimo tinklų, skirtų spręsti vietos bendruomenėms 

aktualias vietovės problemas, kūrimas, vystymas, palaikymas, bendradarbiavimo tinklų dalyvių 

kompetencijų stiprinimas 

 

Pagrindinės tikslinės grupės: projektų vykdytojų, partnerių darbuotojai, bendradarbiavimo tinkluose 

dalyvaujantys organizacijų atstovai 

 

 


