Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisyklių 6 priedas
(Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus pateikimo forma )
UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
( miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)
APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUDARYTUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠUS
2019-09-18
(formos užpildymo data)

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

1.

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2

Tikslas:
Skatinti
Ukmergės
miesto
gyventojų
socialinę
įtrauktį ir
savanorystę

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

4

5

6

7

8

9

188 919,31

174 748,95

14 170,36

70 936,78

65 616,52

532 026,00

10

11

12

2

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1
1.1.

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Uždavinys:
Vystyti
socialinių
paslaugų
įvairovę ir
pritaikomumą
neaktyvių
darbingų
asmenų,
ypatingai
jaunimo,
poreikiams

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

4

5

6

7

8

9

10

11

89 363,91

82 661,65

6 702,26

56 440,00

52 207,00

4 233,00

BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes)137; Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai, skaičius- 3

• BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)-40
(Dalyvių skaičius);
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius- 1 (projektų
skaičius)

12

3

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1
1.1.2

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Veiksmas:
Plėsti paslaugų
įvairovę
asmenims,
patiriantiems
socialinę
atskirtį dėl
mažamečių ir
(arba)
jaunesnio
mokyklinio
amžiaus vaikų
auginimo
(dienos vaikų
priežiūros
paslaugos,
vaiko dienos
centrų
paslaugos,
savipagalbos
grupių
steigimas ir
kt.);

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

4

5

6

7

8

9

56 440,00

52 207,00

4 233,00

56440,00

52207,00

4233,00

10

11

• BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)-40
(Dalyvių skaičius);
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius- 1 (projektų
skaičius)

12

4

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Projektas:
Šeimos namai
"Laimingas
vaikas"

3

Valdybos
susirinkimo
protokolas Nr.
3, 2019-09-17

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

4

5

6

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

7

8

9

56440,00

52207,00

4233,00

10

11

• BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)-40
(Dalyvių skaičius);
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius- 1 (projektų
skaičius)

12

5

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1
1.2.

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Uždavinys:Įgyv
endinti veiklas,
stiprinančias
Ukmergės
miesto
gyventojų
socialinę
integraciją.

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

4

5

6

7

8

9

99 555,40

92 087,30

7 468,10

47 033,05

43 505,55

3 527,50

10

11

BIVP projektų
BIVP projektų
veiklų dalyviai
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
(įskaitant visas
tikslines grupes)- tikslines grupes)-70
260; Projektų,
(Dalyvių skaičius);
kuriuos visiškai
Projektų, kuriuos
arba iš dalies
visiškai arba iš
įgyvendino
dalies įgyvendino
socialiniai
socialiniai partneriai
partneriai, skaičius- ar NVO, skaičius- 1
9
(projektų skaičius)

12

6

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*

1
2
1.2.3. Veiksmas:Veiks
mas:
Organizuoti
psichosocialines
ir intensyvios
krizių įveikimo
pagalbos,
socialinių ir
kitų įgūdžių
įgijimo ir
palaikymo
paslaugas,
įtraukiant visus
socialinę
atskirtį
patiriančius
šeimos narius
(vaikus, tėvus,
senelius)

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

4
47033,05

5
43505,55

6
3527,5

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

7
14 496,78

8
13 409,52

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

9
1 087,26

10

11

BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)-70
(Dalyvių skaičius);
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai
ar NVO, skaičius- 1
(projektų skaičius)

12

7

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Projektas:
Kompleksinė
psichosocialinė
ir edukacinė
pagalba šeimų
integracijai

3
Valdybos
susirinkimo
protokolas Nr.
3, 2019-09-17

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

4

5

6

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

7
14 496,78

8
13 409,52

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

9
1 087,26

10

11

BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)-70
(Dalyvių skaičius);
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai
ar NVO, skaičius- 1
(projektų skaičius)

12

8

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

2.

2.1.

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Tikslas:Skatinti
verslumą ir
gerinti vietines
įsidarbinimo
galimybes
Uždavinys:Sute
ikti Ukmergės
miesto
gyventojams
profesinių ir
kitų verslumą
skatinančių
įgūdžių.

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

4

5

6

12 285,92

8
30 453,80

9
2 469,26

11

151 544,80

7
32 923,06

10

163 830,72

103 473,07

95 712,55

7 760,52

32 923,06

30 453,80

2 469,26

BVIP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes)45; Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai, skaičius- 3

BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)- 28
asmenys; Projektų,
kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius- 1
projektas.

12

9

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

2.1.1

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2
Veiksmas:Form
uoti esančių
arba grįžtančių
po vaiko
priežiūros
atostogų,
neaktyvių
darbingų
asmenų,
asmenų
grįžtančių iš
emigracijos,
praktinius ir
kitus įgūdžius
siekiant
pritaikyti juos
darbo rinkai

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

4
32 923,06

5
30 453,80

6
2 469,26

Projektas:Ukm
ergės neaktyvių
darbingų
asmenų
ekonominio
aktyvumo ir
neįgaliųjų
integracijos į
darbo rinką
gerinimas
suteikiant jiems
reikalingus
įgūdžius

IŠ VISO:

352 750,03

326 293,75

264 561,28

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

7
32 923,06

8
30 453,80

9
2 469,26

30 453,80

28 169,76

2 284,04

101 390,58

93 786,28

7 604,30

10

11

BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)- 28
asmenys; Projektų,
kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius- 1
projektas.

BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)- 28
asmenys; Projektų,
kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius- 1
projektas.
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10

Visų
vietos
plėtros
strategi
jos
(toliau strategi
ja)
tikslų,
uždavin
ių,
veiksm
ų
numeri
ai*
1

Strategijos
Informacija
tikslų,
apie miesto
uždavinių,
vietos veiklos
veiksmų, į
grupės (toliau vietos pėltros
VVG)
projektų sąrašą
visuotinio
(-us) (toliau susirinkimo
projektų
sprendimą,
sąrašas)
kuriuo
įtrauktų vietos
projektas
plėtros
įtrauktas į
projektų (toliau
projektų
- projektai)
sąrašą
pavadinimai*
2

3

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui numatyta kitų
finansavimo šaltinių
suma

4

5

6

Valdybos pirmininkė
(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Iš viso

Tikslui, uždaviniui,
veiksmui, projektui
įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma

7

8

(parašas)

Informacija apie strategijos uždavinių
įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių
pasiekimo suplanavimą

VVG į projektų sąrašą (- VVG komentarai,
Tikslui, uždaviniui,
Strategijos uždavinių
paaiškinimai
us) įtrauktų projektų
veiksmui, projektui
produkto rodikliai ir jų
produkto rodikliai ir jų
įgyvendinti numatyta kitų
reikšmės
reikšmės
finansavimo šaltinių suma

9

10

11

Asta Leonavičienė
(vardas, pavardė)
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