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PATVIRTINTA  

Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos veiklos grupės visuotinio 

narių susirinkimo 2017 m. 

gegužės 25 d. protokolu Nr. 2 

 

 

 

 
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ 

 

 

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

NR. 1 

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti 

projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją. 

 

1. Vietos plėtros strategijos 

pavadinimas 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija 

2. Vietos plėtros strategijos 

teritorija 

Žaliakalnio seniūnija, Kauno miesto savivaldybė  

3. Vietos plėtros strategijos tikslas Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų 

įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę 

integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą 

4. Vietos plėtros strategijos 

uždavinys, veiksmas (-ai), 

kuriam įgyvendinti skelbiamas 

kvietimas teikti vietos plėtros 

pasiūlymus (toliau – Kvietimas) 

1.1. Uždavinys. Suteikti socialinę atskirtį patiriantiems 

darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, 

gerinančias jų padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame 

gyvenime: 

1.1.1. Veiksmas: Kompleksinių paslaugų (bendrųjų 

socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros 

paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems 

darbingiems gyventojams. 

 

1.2. Uždavinys. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų 

profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo 

rinkoje: 

1.2.1. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems 

gyventojams (16 – 39 m.); 

1.2.2. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems 

gyventojams (40 – 64 m.); 
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1.2.3. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems 

gyventojams (nuo 65 m.); 

1.2.6. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 

m.) per savanorišką veiklą. 

 

1.3. Uždavinys. Suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio 

gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti 

ūkinę komercinę veiklą: 

1.3.1. Veiksmas: Asmenų pradedančių verslą, besikuriančių 

verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų 

konsultavimas ir mokymai (16 – 39 m.); 

1.3.2. Veiksmas: Asmenų, pradedančių verslą, 

besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų 

atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.). 

5. Vietos plėtros strategijos 

planuojami rezultatai (tikslo, 

uždavinio, veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skelbiamas 

kvietimas) 

Vietos plėtros strategijos tikslo siekiami rezultatai (2022 

metais):  

 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, dalis – 18,00 %;  

 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), 

kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose  

(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF veiklose) – 20,00 %;  

 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose  10,00 %;  

 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV 

subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose  12 SVV subjektų. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.1. Uždavinio „Suteikti socialinę 

atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams 

kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo 

rinkoje ir visuomeniniame gyvenime“ siekiami rezultatai 

(2022 metais): 

 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose  10,00 %; 

 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), 

kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose  

(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF veiklose)  20,00 %. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.2. Uždavinio „Ugdyti darbingų 

neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, 

gerinančius jų padėtį darbo rinkoje“ siekiami rezultatai 
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(2022 metais): 

 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, dalis  20,00 %; 

 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose  10,00 %. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.3. Uždavinio „Suteikti 

pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo 

gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą“ 

siekiami rezultatai (2022 metais): 

 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose, dalis  20,00 %; 

 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV 

subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose  12 SVV subjektų. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.1.1. Veiksmo „Kompleksinių 

paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų 

socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę 

atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams“ siekiami 

produktai (2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  60. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.2.1. Veiksmo „Profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems 

neaktyviems gyventojams (16 – 39 m.)“ siekiami produktai 

(2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  20. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.2.2. Veiksmo „Profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems 

neaktyviems gyventojams (40 – 64 m.)“ siekiami produktai 

(2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  10. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.2.3. Veiksmo „Profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems 

neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.)“ siekiami produktai 
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(2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  10. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.2.6. Veiksmo „Profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems 

gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą“ siekiami 

produktai (2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  20. 

 

Vietos plėtros strategijos 1.3.1. Veiksmo „Asmenų 

pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų 

ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16 – 

39 m.)“ siekiami produktai (2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV 

subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose   8 SVV subjektai; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  55. 

 

 

Vietos plėtros strategijos 1.3.2. Veiksmo „Asmenų, 

pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų 

ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 

40 m.)“ siekiami produktai (2022 metais): 

 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  1; 

 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV 

subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose   4 SVV subjektai; 

 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)  20. 

 

6. Kvietimui numatytas 

finansavimas 

Pagal kvietimą numatoma vietos plėtros projektams 

paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 434.934 eurai. 

 

7. Didžiausia galima projektui 

skirti finansavimo lėšų suma 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.1.1. Veiksmą yra 128.272 eurai. 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.2.1. Veiksmą yra 52.104 eurai. 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.2.2. Veiksmą yra 26.051 euras. 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.2.3. Veiksmą yra 26.051 euras. 
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Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.2.6. Veiksmą yra 23.818 eurai. 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.3.1. Veiksmą yra 131.001 euras. 

Didžiausia finansavimo lėšų suma projektui, teikiamam 

pagal 1.3.2. Veiksmą yra 47.637 eurai. 

8. Tinkami vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

pareiškėjai bei partneriai 

Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams apibrėžti 08.6.1-

ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše, 

patvirtintame Vidaus reikalų ministro 2017 01 30 d. 

įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658) (toliau  

Aprašas).  

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:  

 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; 

projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas 

veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) 

savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. 

juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar 

savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų 

susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar 

visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) 

savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų 

(toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami 

juridiniai asmenys); 

 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo 

vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje; 

 savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos 

plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai 

vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje 

nurodytas veiklas). 

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai: 

 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje 

ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje);  

 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo 

vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; 

 savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos 

plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai 

vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje 

nurodytas veiklas); 

 savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos 

savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros 

strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai 
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vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje 

nurodytas veiklas). 

Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti 

juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.  

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti 

įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau 

nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos 

grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 

punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms). 

9. Reikalavimai projektams 

(tikslinės grupės, būtinas 

prisidėjimas lėšomis, projekto 

trukmė ir kt., remiamos veiklos, 

tinkamos finansuoti išlaidos) 

Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.1.1. Veiksmą 

„Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, 

specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas 

socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams“: 

- tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys 

darbingi gyventojai; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: bendruomenės inicijuojamos 

veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę 

atskirtį (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų 

socialinės priežiūros ir kitų reikalingų paslaugų 

socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams 

teikimas; informacijos apie įvairiose organizacijose 

prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas 

sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams 

ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant); 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 

 

Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.2.1. Veiksmą 

„Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 

vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16 – 39 

m.)“: 

- tikslinės grupės: 16-39 metų amžiaus darbingi 

neaktyvūs gyventojai; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 
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savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: ekonomiškai neaktyvių asmenų 

užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, 

siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 

 

 

Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.2.2. Veiksmą 

„Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 

vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40 – 64 

m.)“: 

- tikslinės grupės: 40-64 metų amžiaus darbingi 

neaktyvūs gyventojai; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: ekonomiškai neaktyvių asmenų 

užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, 

siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 
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Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.2.3. Veiksmą 

„Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 

vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 

m.)“: 

- tikslinės grupės: 65 metų amžiaus ir vyresni 

darbingi neaktyvūs gyventojai; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: ekonomiškai neaktyvių asmenų 

užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, 

siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje, 

išskyrus ekonomiškai neaktyvių asmenų 

savanorišką veiklą; 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 

 

Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.2.6. Veiksmą 

„Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 

darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per 

savanorišką veiklą“: 

- tikslinės grupės: 65 metų amžiaus ir vyresni 

darbingi neaktyvūs gyventojai; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: ekonomiškai neaktyvių asmenų 

savanoriška veikla; 
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- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 

 

 

Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.3.1. Veiksmą 

„Asmenų pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių 

darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir 

mokymai (16 – 39 m.)“: 

- tikslinės grupės: 16-39 metų amžiaus  verslininkai, 

kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę 

veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo 

dalyvauti projekto veiklose; ne anksčiau kaip prieš 

1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos (tuo 

atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar 

partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto 

veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra 

pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre 

įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių 

įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: pagalbos verslo pradžiai teikimas 

(informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), 

mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, 

metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui 

aktualiais klausimais teikimas jauno verslo 

subjektams); 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 
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Reikalavimai projektams teikiamiems pagal 1.3.2. Veiksmą 

„Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių 

darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir 

mokymai (nuo 40 m.)“: 

- tikslinės grupės: nuo 40 metų amžiaus  verslininkai, 

kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę 

veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo 

dalyvauti projekto veiklose; ne anksčiau kaip prieš 

1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos (tuo 

atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar 

partneriu) arba iki pradėjimo dalyvauti projekto 

veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra 

pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre 

įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių 

įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.; 

- būtinas prisidėjimas lėšomis: Pareiškėjas privalo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių 

biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

- projekto trukmė: Teikiamo projekto veiklų 

įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 

36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties 

(toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. 

Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 

m. gruodžio 31 d.; 

- remiamos veiklos: pagalbos verslo pradžiai teikimas 

(informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), 

mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, 

metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui 

aktualiais klausimais teikimas jauno verslo 

subjektams); 

- tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos: 

nekilnojamasis turtas; statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai; įranga, įrenginiai ir kitas 

turtas; projekto vykdymas; informavimas apie 

projektą; netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. 

 

10. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas  

Kvietimo pradžia: 2017 m. gegužės mėn. 26 d. 12.00 val.  

Kvietimo pabaiga: 2017 m. birželio mėn. 27 d. 16.00 val. 

11. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 

Projektiniai pasiūlymai pateikiami kaip pasirašyti 

popieriniai dokumentai. 

Pareiškėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo 

originalą ir jo priedus bei elektroninę užpildyto projektinio 

pasiūlymo  formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į 
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elektroninę laikmeną. 

Projektinio pasiūlymo originalo ir elektroninės versijos 

turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad projektinio 

pasiūlymo elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, 

vadovaujamasi projektinio pasiūlymo originale nurodyta 

informacija. 

Projektinis pasiūlymas turi būti atsiųstas registruota pašto 

siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis 

paslaugomis arba pristatyta į Kauno miesto Žaliakalnio 

VVG, Partizanų g. 5 (Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos 

patalpose, II aukšte), Kaunas. 

Siunčiant registruota pašto siunta, projektinis pasiūlymas  

turi būti įteiktas pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 

2017 m. birželio mėn. 27 d. 24:00 val. 

Jei projektinis pasiūlymas nesiunčiamas registruotąja pašto 

siunta, jis turi būti pristatytas į Kauno miesto Žaliakalnio 

VVG iki 2017 m. birželio mėn. 27 d. 16.00 val. 

Kauno miesto Žaliakalnio VVG neprisiima atsakomybės 

dėl ne laiku ir (arba) netinkamu adresu pristatytų 

projektinių pasiūlymų. 

12. Kontaktai Projektų koordinatorius Algimantas Venckus 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė,  

Partizanų g. 5, LT-Kaunas 

Tel. 8 698 25772; 

El. p. zaliakalnio.vvg@gmail.com 

13. Papildoma informacija Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo 

dokumentus, adresas: www.žaliakalniovvg.lt.  

 

Pareiškėjams svarbūs teisės aktai ir dokumentai: 

- Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

patvirtinimo“ (TAR, 2014-10-09, Nr. 13940); 

- Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu 

Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2015-

12-14, Nr. 19773); 

- 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 

2017 m. sausio 30 d. įsakymu  Nr. 1V-77 „Dėl 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 

1658); 

- Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

http://www.žaliakalniovvg.lt/
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projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių 

susirinkimo 2017 m. gegužės 25 d. protokolu Nr. 1, 

randamas adresu www.žaliakalniovvg.lt.  

 

http://www.žaliakalniovvg.lt/

