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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę prisidedama prie uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir 

vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) įgyvendinimui administruoti reikalingų 

procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) 

atrankos kriterijų rengimas;  

1.3.2. Vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena; 

1.3.3. Strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas;  

1.3.4. Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros 

projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas;  

1.3.5. Vietos bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) 

informavimas apie 1.3.1-1.3.4  ir 1.3.6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus; 

1.3.6. Miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų 

atstovų kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja 

patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1.3.1–1.3.5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti. 

 

1.4.  Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Miesto VVG, kurių strategijas, kaip tinkamas finansavimui gauti, atrinks Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Jungtinis vietos plėtros strategijų 

atrankos komitetas. 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Tęstinė projektų atranka. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 



Pagal priemonę finansuojamas vietos plėtros projektų rengėjų (potencialių projektų vykdytojų 

ir partnerių), kurie gyvena ir (ar) veiklą vykdo už projekto vykdytojo – miesto VVG veiklos teritorijos 

ribų, mokymas tik tuo atveju, kai strategijai įgyvendinti rengiamas bendradarbiavimo projektas, t. y. 

kartu su partneriais iš kitų VVG veiklos teritorijų numatomas įgyvendinti projektas, kurio veiklos 

peržengia projekto vykdytojo – miesto VVG veiklos teritorijos ribas. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                                (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

1 985 806 175 218  186 879  93 439  93 440 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

132 161 11 661      

3. Iš viso  

2 117 967 186 879 186 879  93 439  93 440 

 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

R.N.904 ,,Įgyvendintų vietos 

plėtros strategijų  

dalis“ 

Procentai 0 95 

P.N.903 „Mokymuose 

dalyvavę vietos 

plėtros projektų 

rengėjų ir vykdytojų 

atstovai“ 

Skaičius 500 1500 

P.N.904 ,, Parengti vietos 

plėtros strategijoms 

įgyvendinti skirtų 

projektų sąrašai“  

Skaičius 30 35 

P.N.905 ,,Atlikti vietos 

plėtros strategijų 

įgyvendinimo 

vertinimai“ 

Skaičius 0 60 


