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UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
NR. 9
Ukmergės miesto vietos veiklos grupė (toliau – miesto VVG) kviečia teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus dėl vietos plėtros strategijos Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę
08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“:
Vietos plėtros strategijos veiksmas
arba atskiros veiksmo dalys, kuriam
(kurioms) įgyvendinti skelbiamas
kvietimas

TIKSLAS Nr. 2 Skatinti verslumą ir gerinti vietines
įsidarbinimo galimybes
2.2.. Uždavinys. Vykdyti informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ar kitas veiklas siekiant suteikti
pagalbą įsidarbinant
2.2.1. Veiksmas: Skatinti bendradarbiavimo tinklų kūrimą
ir įgyvendinimą su Ukmergės rajono vietos veiklos grupe,
organizuojant informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ar
kitas veiklas siekiant pagerinti jaunų šeimų padėtį darbo
rinkoje.

Remiamos veiklos
Tinkami pareiškėjai, partneriai

Remiamos veiklos nurodytos PFSA 927 I skyriaus 10
punkte.
Galimi pareiškėjai:
Viešasis juridinis asmuo

Kvietimui skiriama Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų
(toliau – paramos lėšos) ir 3,75
savivaldybės biudžeto lėšų suma

Reikalavimai vietos plėtros projektinių pasiūlymų
pareiškėjams bei partneriams yra nurodyti PFSA 927 II
skyriuje „Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams“.
Veiksmas Nr. 2.2.1. Skatinti bendradarbiavimo tinklų
kūrimą ir įgyvendinimą su Ukmergės rajono vietos veiklos
grupe,
organizuojant
informavimo,
konsultavimo,
tarpininkavimo ar kitas veiklas siekiant pagerinti jaunų šeimų
padėtį darbo rinkoje;

Veiksmui skirta Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų suma – 14 501,85 Eur.
Savivaldybės biudžeto lėšų suma- 588,20 Eur.
Paramos intensyvumas- 92,5 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų ir 3,75 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų
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Didžiausia galima vietos plėtros
projektui skirti paramos lėšų ir (jei
taikoma) savivaldybės biudžeto lėšų
suma
Pareiškėjų prisidėjimo prie vietos
plėtros projekto nuosavu įnašu
reikalavimai
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų
pateikimo terminas
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų
pateikimo būdas ir vieta

Informacija apie galimų pareiškėjų
mokymą, konsultavimą

Susiję dokumentai

Didžiausia galima vietos plėtros projektui skirta
paramos lėšų suma:
2.2.1.Veiksmas- 15 090,05 Eur.
Pareiškėjas privalo savo ir (ar) kitų šaltinių lėšomis, ir
(ar) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto
finansavimo ne mažiau nei 3,75 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų
Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas:
Nuo 2020 m. vasario 24 d. 8:00 val.
Iki 2020 m. kovo 27 d. 16:00 val.
Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi
pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių
pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai
(pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti
VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG
asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu: Kauno g.
16A, Ukmergė.
Kitais būdais arba kitais adresais pateikti Vietos plėtros
projektiniai pasiūlymai nebus registruojami ir vertinami.
Siunčiant Vietos plėtros projektinį pasiūlymą paštu arba
per kurjerį, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi
būti ne vėlesnė kaip Kvietime nurodyta data. Vėliau
gautas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas nebus
registruojamas.
Pareiškėjas pateikia 1 vietos plėtros projektinio
pasiūlymo egzempliorius.
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas ir prie jo
pridedami dokumentai turi būti patvirtinti asmens,
turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, parašu, susegti,
puslapiai sunumeruoti.
Ukmergės miesto vietos veiklos grupės projektų
koordinatorė
Gintė Ivanauskienė
Tel. Nr. +370 647 06546
El.p. ukmergesmiestovvg@gmail.com
Ukmergės miesto vietos veiklos grupės biure adresu
Kauno g. 16A, Ukmergė informuojama, konsultuojama
kasdien nuo 8.00 val. iki 17:00 val.
Mokymai vyks:
2020 m. kovo 10 dieną, 13 val.
2020 m. kovo 12 dieną, 13 val.
Adresu: Kauno g. 16A, Ukmergė.
Būtina išankstinė registracija tel. +370 647 06546
arba el. paštu ukmergesmiestovvg@gmail.com.
„Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros
strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų
vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas“,
patvirtintas Ukmergės miesto vietos veiklos grupės
valdybos 2019 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2
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www.ukmergesmiestovvg.lt. „2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonės 8.6.1-ESFA-T-927
,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašas“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977
„Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.
1V-992
„Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316

