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1. BENDRĄ INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ NR. 2 

 

 2018 03 07 VVG visuotinis narių susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino „Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 

vidaus tvarkos aprašą Nr. 2“ ir „Kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2“. 

 2017 03 08 buvo paskelbtas Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 

(pasiūlymų pateikimo terminas  2018 04 12 12.00 val.).  

 Kvietimas Nr. 2 paskelbtas dėl Vietos plėtros strategijos veiksmų Nr. 1.2.4., 1.3.3. ir 1.3.4. 

(žr. 1 lent.).  

 Pagal kvietimą numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti ES finansavimo (Valstybės 

biudžeto ir ES struktūrinių fondų) lėšų suma yra 226.799 eurai. 

 

1 lentelė. Pagal veiksmus numatyta projektams paskirstyti finansavimo lėšų sumos 
Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, 

pavadinimas 

Veiksmo, numatyto vietos 

plėtros strategijoje, 

įgyvendinimui suplanuota suma, 

Eur 

Veiksmo, numatyto vietos 

plėtros strategijoje, 

įgyvendinimui suplanuota 

ES lėšų suma, Eur 

1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams 

(16-39 m.) per savanorišką veiklą 

46.703 43.200 

1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių 

gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai   

127.598 118.028 

1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių 

gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai 

70.888 65.571 

Iš viso: 245.189 226.799 

 

 Iš viso iki Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 termino pabaigos 

buvo pateikti 7 projektiniai pasiūlymai. Pasiūlymai pateikti visiems skelbtiems veiksmams. 

 Pasibaigus terminui, atsiimtas 1 projektinis pasiūlymas (Nr. KMZVVG-02-06, pareiškėjas - 

UAB Verslo mokymo centras). Administracinės atitikties, naudos ir kokybės vertinimo etape 

vertinti 6 projektiniai pasiūlymai. 

   

. 
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2 lentelė. Pagal Kvietimą Nr. 2 vertinti projektiniai pasiūlymai 

 

Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

1.2.4. KMZVVG-

02-01 

„Atrask save 

Žaliakalnyje“ 

VšĮ „Kartu 

stipresni“ 

Bendruomenės 

centras 

„Žaliakalnio 

aušra“ 

Projekto 

tikslas - 

suteikti 

profesinius ir 

kitus 

reikalingus 

socialinius 

įgūdžius 

darbingiems 

neaktyviems 

(16-39 m.) 

Žaliakalnio 

gyventojams 

per 

savanorišką 

veiklą; 

Uždavinys - 

suteikti 

profesinius ir 

kitus 

reikalingus 

socialinius 

įgūdžius per 

savanorišką 

veiklą. 

Tikslinė grupė - 

asmenys 16-39 

m. amžiaus 

ekonomiškai 

neaktyvūs ir 

bedarbiai. 

 

Veiklos: 

Projekto 

tikslinės grupės 

mokymai 

įgūdžių įgijimui 

ir savanorystės 

veiklos 

bendruomenėje;  

Projekto 

savanorių 

ugdymas ir 

palaikymas. 

 

 

Produkto: BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

– 40; 

Rezultato: 10 

proc. dalyvių, 

savanoriaujančių 

socialinių 

partnerių 

organizacijose; 

25 proc. 

dalyvių, kurių 

soc. atskirtis 

sumažėjo dėl 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose. 

 

 

46.703,00 43.200,00 

1.3.3. KMZVVG-

02-03 

Žaliakalnio 

bendruomenės 

gyventojų 

konsultavimas ir 

mokymas, ugdant 

jų verslumo 

Viešoji 

įstaiga 

Psichologinių 

idėjų namai 

VšĮ „VDU 

Verslo 

praktikų 

centras“ 

Projekto 

tikslas - 

didinti 

Žaliakalnio 

bendruomenės 

verslumo 

Tikslinė grupė 

– darbingi 

neaktyvūs 

gyventojai 16-

39 m. amžiaus. 

 

Produkto: BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

-  56; 

117.829,37 108.992,17 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

kompetencijas ir 

suteikiant verslo 

valdymo žinias 

(Entrepreneurship 

Lab) 

gebėjimus, 

stiprinant 

verslo 

plėtojimui 

reikalingas 

kompetencijas 

ir verslo 

valdymo 

žinias; 

Uždaviniai:  

1. Skatinti 

Žaliakalnio 

bendruomenės 

gyventojus 

pradėti verslą, 

informuojant, 

konsultuojant 

ir dalyvaujant 

verslumo 

ugdymo 

programoje; 

2. Jauno 

verslo 

subjektams, 

suteikti 

reikiamas 

verslo 

valdymo 

žinias. 

Veiklos: 

Verslumo 

forumai; 

Verslios 

asmenybės 

kompetencijų 

formavimo 

mokymai ir 

konsultavimas; 

Verslo idėjos 

generavimo ir 

verslo modelio 

sudarymo 

metodiniai 

mokymai ir 

konsultavimas; 

Tiksliniai jauno 

verslo subjektų 

mokymai; 

Intensyvi 

mentorystės 

programa; 

Baigiamoji 

konferencija. 

 

Projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose dalis – 

26,7 proc. (15 

dalyvių); 

Projektų veiklų 

dalyvių, 

įkūrusių ar 

išplėtusių verslą, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose – 21,4 

proc. (12 verslo 

subjektų). 

 

1.3.3. KMZVVG-

02-04 

Žaliakalnio 

darbingų 

neaktyvių 

gyventojų (16-39 

m.) 

konsultavimas ir 

VšĮ Kauno 

technikos 

kolegija 

VDU 

Botanikos 

sodas 

Projekto 

tikslas - 

Ugdyti 

Žaliakalnio 

seniūnijos 

darbingų 

Tikslinė grupė 

–darbingi 

neaktyvūs 

gyventojai 16-

39 m. amžiaus. 

Veiklos: 

Produkto: BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

– 30; 

86.605,61 80.110,18 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

mokymai neaktyvių 

gyventojų 

(16-39 m.) 

verslumo ir 

profesinius 

įgūdžius; 

Uždaviniai: 

1. Suteikti 

darbingiems 

neaktyviems 

gyventojams 

(16-39 m.) 

bendrųjų 

verslumo 

įgūdžių; 

2. Suteikti 

darbingiems 

neaktyviems 

gyventojams 

(16-39 m.) 

specialiųjų 

profesinių   

įgūdžių; 

3. Konsultuoti 

darbingus 

neaktyvius 

gyventojus 

(16-39 m.) 

siekiant 

paskatinti juos 

pradėti verslą 

Neformalūs 

mokymai 

„Verslo kūrimo 

ir valdymo 

pagrindai“; 

Neformalūs 

mokymai 

„Finansinio ir 

teisinio 

raštingumo 

pagrindai“; 

Neformalūs 

mokymai  

„Pastatų 

interjero 

dekoravimo 

pagrindai“; 

Išvyka į parodą 

„Namų 

pasaulis“; 

Edukacinė 

stovykla 

Botanikos sode; 

Konsultacijų 

ciklas „Verslo 

plano rengimo 

administraciniai 

ir teisiniai 

aspektai“; 

Konsultacijų 

ciklas 

„Individuali 

veikla pastatų 

interjero 

dekoravimo 

Rezultato: 

Projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose dalis – 

18 proc.  
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

srityje“ 

 

1.3.3. KMZVVG-

02-05 

Žaliakalnio 

teritorijos 

darbingų 

neaktyvių 

gyventojų (16 – 

39 m.) verslumo 

skatinimas 

UAB Verslo 

mokymo 

centras 

VšĮ 

„Koučingo 

klubas“ 

Projekto 

tikslas - 

bedarbių, 

darbingų ir 

ekonomiškai 

neaktyvių 

Žaliakalnio 

seniūnijos 

gyventojų (16 

– 39 m.) 

verslumo 

skatinimas ir 

užimtumo 

didinimas, 

suteikiant 

verslo 

pradžiai ir 

plėtrai 

reikalingas 

žinias bei 

įgūdžius, 

skatinant 

tikslinę grupę 

pradėti verslą 

bei tokiu būdu 

padidinti jos 

ekonominį 

aktyvumą, 

sustiprinti 

ilgalaikę 

socialinę 

integraciją bei 

pagerinti šių 

Tikslinė grupė 

–darbingi 

neaktyvūs 

gyventojai 16-

39 m. amžiaus; 

 

Veiklos: 10 – 

ties  seminarų 

verslumo 

ugdymo 

mokymo ciklas 

verslo pradžiai; 

Individualios 

verslo pradžios 

konsultacijos, 

mentorystės ir 

koučingo 

sesijos; 

Savanorių 

dalyvavimas 

įgyvendinant 

projekto 

veiklas. 

 

Produkto: BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

-  56; 

Projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose dalis – 

26 proc.; 

Projektų veiklų 

dalyvių, 

įkūrusių ar 

išplėtusių verslą, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose – 15 

verslo subjektų. 

 

127.374,10 117.369,10 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

bendruomenių 

narių padėtį 

rinkoje; 

Uždaviniai: 

1. Suteikti 

verslo 

pradžiai ir 

vystymui 

reikalingas 

kompetencijas 

ir įgūdžius; 

2. Teikti 

individualias 

konsultacijas, 

koučingo bei 

mentorystės 

paslaugas 

verslo 

pradžios 

klausimais; 

3. Įtraukti 

savanorius į 

projekto 

veiklų 

įgyvendinimą. 

1.3.3. KMZVVG-

02-07 

16-39 m. amžiaus 

neaktyvių 

asmenų verslumo 

ugdymo 

programa 

„Naujas startas“ 

UAB 

„Sarbeka ir 

Ko.“ 

Viešoji įstaiga 

„Inopro LT“ 

Projekto 

tikslas - 

suteikti 

projekto 

dalyviams 

verslumo 

gebėjimus ir 

žinias, 

leidžiančius 

kurti, vykdyti 

Tikslinė grupė 

–darbingi 

neaktyvūs 

gyventojai 16-

39 m. amžiaus; 

Veiklos:  

Savanorių 

mentorių 

paieška, 

atranka, 

Produkto: 

• BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

– 70. 

Rezultato: 

• BIVP 

projektų veiklų 

127.431,00 117.632,00 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

bei vystyti 

ūkinę 

komercinę 

veiklą, plėtoti 

kokybiškų ir 

prieinamų 

viešųjų 

paslaugų 

teikimą 

visuomenei. 

Uždaviniai: 

1. Įtraukti į 

projektą ir 

motyvuoti 

projekto 

dalyvius kurti 

ir vystyti savo 

verslą; 

2. Ugdyti 

verslumo 

gebėjimus. 

parengimas, 

atestavimas; 

Projekto 

dalyvių 

paieška, 

įtraukimas, 

informavimas, 

sutarčių 

sudarymas; 

Įvadinis 

informacinis 

motyvacinis 

renginys; 

Verslumo 

gebėjimų ir 

poreikių 

įvertinimas; 

Verslumo 

mokymų 

vedimas; 

Individualių 

konsultacijų 

vedimas; 

Amatų mugės 

organizavimas;  

 

 

 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(%): ne mažiau 

25 proc. (ne 

mažiau 18 

dalyvių). 

• BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių naujai 

sukurtų SVV 

subjektų 

skaičius praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose - 12 

SVV subjektų. 

1.3.4. KMZVVG-

02-02 

Vietos darbingų 

neaktyvių 

gyventojų (nuo 

40 m.) 

konsultavimas ir 

mokymai 

UAB 

„Pokyčių 

valdymas“ 

Asociacija 

Marvelės 

bendruomenės 

centras, 

VšĮ „Kaunas 

IN“ 

Projekto 

tikslas -  

stiprinti 

darbingų 

neaktyvių 

Žaliakalnio 

gyventojų 

Tikslinė grupė 

–darbingi 

neaktyvūs 

gyventojai 16-

39 m. amžiaus; 

Veiklos:  

Verslumo 

Produkto: 

• BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

– 36. 

70.888,00 65.571,00 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

(nuo 40 m.) 

verslumo 

gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti 

verslumo 

bendrųjų 

kompetencijų 

mokymus; 

2. Organizuoti 

verslumo 

specialiųjų 

kompetencijų 

mokymus 

verslo kūrimo 

ir plėtros 

tematika; 

3. Organizuoti 

verslumo 

specialiųjų 

kompetencijų 

mokymus 

klientų 

pritraukimo 

tematika; 

4. Suteikti 

konsultacijas 

ir pagalbą. 

bendrųjų 

kompetencijų 

mokymai; 

Mokymai 

verslo plano 

rengimo 

klausimais; 

Mokymai 

mokesčių ir 

buhalterinės 

apskaitos 

klausimais; 

Mokymai 

personalo 

valdymo 

klausimais; 

Mokymai 

vadovavimo 

klausimais; 

Mokymai 

marketingo 

klausimais; 

Mokymai 

klientų 

aptarnavimo 

mažmeninėje 

prekyboje 

klausimais; 

Mokymai 

klientų 

aptarnavimo 

didmeninėje 

prekyboje 

klausimais; 

Mokymai 

Rezultato: 

• BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(%) 20,1 proc. 
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Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas, 

uždaviniai 

Tikslinė grupė; 

veiklos 

Projekto 

produkto ir 

rezultato 

rodikliai 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

pardavimų 

klausimais; 

Mokymai 

pardavimų 

klausimais; 

Konsultacijos 

konkretaus 

verslo kūrimo ir 

plėtros 

klausimais, 

pagalba randant 

klientus ir 

tiekėjus, 

mentorystę. 
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Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu“ projektinių pasiūlymų administracinės 

atitikties vertinimas atliktas iki 2018 05 07. Po projektinių pasiūlymų administracinės atitikties 

vertinimo tinkamais pripažinti visi 6 projektiniai pasiūlymai. Administracinės atitikties vertinimą 

atliko projekto koordinatorius Algimantas Venckus. 

Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu“ projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės 

vertinimas atliktas iki 2018 05 18: 

 projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas atliktas vadovaujantis Kauno 

miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše nurodytais vertinimo kriterijais ir jų 

vertinimo balais; 

 projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą vykdė vertintojai  Asta Jurgutė, 

Kęstutis Morkūnas
1
. 

 kiekvieno vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą atliko du 

vertintojai; 

 atlikus vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą, vietos 

plėtros projektinio pasiūlymo galutinis vertinimas (balais) nustatytas, apskaičiuojant 

vertintojų skirtų balų vidurkį; 

 atlikęs vietos plėtros projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimą, kiekvienas 

vertintojas nurodė projektinio pasiūlymo įgyvendinimui siūlomą skirti finansavimo 

sumą pagal PFSA tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti; 

 Naudos ir kokybės vertinimo metu skirti vertinimo balai ir siūloma skirti finansavimo 

suma nurodyti 3 lentelėje; 

 Į finansuoti siūlomų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašą pagal kiekvieną 

veiksmą siūlomas tas projektinis pasiūlymas, kurio vertintojų skirtų balų sumų 

vidurkis yra didesnis (t.y. jeigu veiksmui buvo pateikti keli projektiniai pasiūlymai, 

finansuoti siūlomas tas projektinis pasiūlymas, kuriam buvo skirta daugiausia balų).  

 

                                                 
1
 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų  atranka buvo atlikta, vykdant Kvietimą Nr. 

1 (2017 05 30 buvo paskelbta Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertintojų  atranka; 2017 

06 27 VVG Valdybos posėdžio protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas galutinis vertintojų sąrašas. 
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3 lentelė. Naudos ir kokybės vertinimo balai 

(išrikiuota pagal Vietos plėtros strategijos veiksmus) 

 
Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 
Projekto pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Vertintojo Nr. 1 

skirta balų suma 

Vertintojo Nr. 2 

skirta balų suma 

Vertintojų skirtų 

balų vidurkis 

1.2.4. KMZVVG-02-01 „Atrask save Žaliakalnyje“ VšĮ „Kartu 

stipresni“ 

Bendruomenės 

centras „Žaliakalnio 

aušra“ 

87 88 87,50 

1.3.3. KMZVVG-02-03 Žaliakalnio bendruomenės 

gyventojų konsultavimas ir 

mokymas, ugdant jų verslumo 

kompetencijas ir suteikiant 

verslo valdymo žinias 

(Entrepreneurship Lab) 

Viešoji įstaiga 

Psichologinių 

idėjų namai 

VšĮ „VDU Verslo 

praktikų centras“ 

81 83 82,00 

1.3.3. KMZVVG-02-04 Žaliakalnio darbingų neaktyvių 

gyventojų (16-39 m.) 

konsultavimas ir mokymai 

VšĮ Kauno 

technikos 

kolegija 

VDU Botanikos 

sodas 

60
2
 60

3
 60,00 

1.3.3. KMZVVG-02-05 Žaliakalnio teritorijos darbingų 

neaktyvių gyventojų (16 – 39 

m.) verslumo skatinimas 

UAB Verslo 

mokymo 

centras 

VšĮ „Koučingo 

klubas“ 

99 98 98,50 

1.3.3. KMZVVG-02-07 16-39 m. amžiaus neaktyvių 

asmenų verslumo ugdymo 

programa „Naujas startas“ 

UAB 

„Sarbeka ir 

Ko.“ 

Viešoji įstaiga 

„Inopro LT“ 

75 68 71,50 

1.3.4. KMZVVG-02-02 Vietos darbingų neaktyvių 

gyventojų (nuo 40 m.) 

konsultavimas ir mokymai 

UAB 

„Pokyčių 

valdymas“ 

Asociacija Marvelės 

bendruomenės 

centras, 

VšĮ „Kaunas IN“ 

67 61 64,00 

 

 

 

                                                 
2
 pagal specialųjį kriterijų Nr. 1 suteiktų balų skaičius yra 10, pagal specialųjį kriterijų Nr. 2 suteiktų balų skaičius yra 10. Pagal Aprašo 36.2 punktą, projektinis pasiūlymas 

nefinansuojamas, vertinimo metu projektiniam pasiūlymui <...> pagal specialųjį kriterijų Nr. 1 suteiktų balų skaičius yra mažiau kaip 15, arba pagal specialųjį kriterijų Nr. 2 

suteiktų balų skaičius yra mažiau kaip 15. 
3
 pagal specialųjį kriterijų Nr. 1 suteiktų balų skaičius yra 10, pagal specialųjį kriterijų Nr. 2 suteiktų balų skaičius yra 10. Pagal Aprašo 36.2 punktą, projektinis pasiūlymas 

nefinansuojamas, vertinimo metu projektiniam pasiūlymui <...> pagal specialųjį kriterijų Nr. 1 suteiktų balų skaičius yra mažiau kaip 15, arba pagal specialųjį kriterijų Nr. 2 

suteiktų balų skaičius yra mažiau kaip 15. 
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2. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, KURIUOS SIŪLOMA ĮTRAUKTI Į FINANSUOJAMŲ SĄRAŠĄ 

 

Į finansuoti siūlomų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašą siūloma įtraukti 3 projektinius pasiūlymus: 

 

4 lentelė. Finansuoti siūlomų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašas 

Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, Eur 

Vertintojų skirtų 

balų vidurkis 

Vertintojų siūloma 

skirti ES lėšų 

suma, Eur. 

1.2.4. KMZVVG-02-

01 

„Atrask save 

Žaliakalnyje“ 

VšĮ „Kartu 

stipresni“ 

Bendruomenės 

centras 

„Žaliakalnio 

aušra“ 

46.703,00 43.200,00 87,50 43.200,00 

1.3.3. KMZVVG-02-

05 

Žaliakalnio 

teritorijos darbingų 

neaktyvių 

gyventojų (16 – 39 

m.) verslumo 

skatinimas 

UAB Verslo 

mokymo 

centras 

VšĮ „Koučingo 

klubas“ 

127.374,10 117.369,10 98,50 117.369,10 

1.3.4. KMZVVG-02-

02 

Vietos darbingų 

neaktyvių 

gyventojų (nuo 40 

m.) konsultavimas 

ir mokymai 

UAB „Pokyčių 

valdymas“ 

Asociacija 

Marvelės 

bendruomenės 

centras, 

VšĮ „Kaunas 

IN“ 

70.888,00 65.571,00 64,00 65.571,00 
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3. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, KURIUOS SIŪLOMA ĮTRAUKTI Į REZERVINĮ SĄRAŠĄ 

 

Į rezervinį Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašą siūloma įtraukti 2 projektinius pasiūlymus: 

 

5 lentelė. Rezervinis Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašas 

Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota 

suma, Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, Eur 

Vertintojų skirtų 

balų vidurkis 

Vertintojų siūloma 

skirti ES lėšų 

suma, Eur. 

1.3.3. KMZVVG-02-

03 

Žaliakalnio 

bendruomenės 

gyventojų 

konsultavimas ir 

mokymas, ugdant 

jų verslumo 

kompetencijas ir 

suteikiant verslo 

valdymo žinias 

(Entrepreneurship 

Lab) 

Viešoji įstaiga 

Psichologinių 

idėjų namai 

VšĮ „VDU 

Verslo praktikų 

centras“ 

117.829,37 108.992,17 82,00 99.656,77 

1.3.3. KMZVVG-02-

07 

16-39 m. amžiaus 

neaktyvių asmenų 

verslumo ugdymo 

programa „Naujas 

startas“ 

UAB „Sarbeka 

ir Ko.“ 

Viešoji įstaiga 

„Inopro LT“ 

127.431,00 117.632,00 71,50 90.467,38 
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4. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, KURIŲ SIŪLOMA NEFINANSUOTI 

 

Į nefinansuotinų Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų sąrašą siūloma įtraukti 1 projektinį pasiūlymą. 

 

6 lentelė. Kvietimo Nr. 2 projektinių pasiūlymų, kurių siūloma nefinansuoti, sąrašas 

Veiksmo 

numeris 

Registravimo 

numeris 

Projekto 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Partnerio 

pavadinimas 

Projekto 

įgyvendinimui 

suplanuota suma, 

Eur 

Prašoma ES 

paramos suma, 

Eur 

Pasiūlymo nefinansuoti 

pagrindimas 

1.3.3. KMZVVG-02-04 Žaliakalnio darbingų 

neaktyvių gyventojų 

(16-39 m.) 

konsultavimas ir 

mokymai 

VšĮ Kauno 

technikos 

kolegija 

VDU Botanikos 

sodas 

86.605,61 80.110,18 Pagal specialųjį kriterijų Nr. 1 

suteiktų balų skaičius yra 10, 

pagal specialųjį kriterijų Nr. 2 

suteiktų balų skaičius yra 10.  

 

Pagal Aprašo 36.2 punktą, 

projektinis pasiūlymas 

nefinansuojamas, jeigu vertinimo 

metu projektiniam pasiūlymui 

<...> pagal specialųjį kriterijų Nr. 

1 suteiktų balų skaičius yra 

mažiau kaip 15, arba pagal 

specialųjį kriterijų Nr. 2 suteiktų 

balų skaičius yra mažiau kaip 15. 

 

 

 


