VISAGINO MIESTO VVG
Veteranų g. 5, Visaginas, el.p.: visaginovvg@gmail.com
PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
1.
2.
3.1.

Vietos
plėtros
strategijos VISAGINO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016-2022 M.
pavadinimas
Vietos plėtros strategijos teritorija Visagino miestas
Vietos plėtros strategijos tikslas Sukurti naujas, plėtoti esamas bei teikti socialines ir sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį

patiriančių darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojų socialinei atskirčiai mažinti
3.1.1. Vietos
plėtros
strategijos Teikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ar jų šeimos
uždavinys, veiksmas 1.1.4.
nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu

gyvenimu ir pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
- Teikti informavimo ir tarpininkavimo paslaugas gaunant bendrąsias ir specialiąsias socialines
paslaugas, sukuriant ir palaikant nevyriausybinių organizacijų, teikiančių tokias paslaugas,
tinklaveiką.
3.1.2. Vietos
plėtros
strategijos Planuojama finansuoti ne mažiau kaip 1 bendruomenių inicijuotus vietos plėtros projektas, kuriame dalyvaus ne
planuojami rezultatai (tikslo, mažiau kaip 5 tikslinės grupės Visagino miesto gyventojai (socialinę atskirtį patiriantys gyventojai).
uždavinio, veiksmo)
3.1.3. Kvietimui
numatytas Iki 15.000 EUR
finansavimas/ Didžiausia galima
projektui skirti finansavimo lėšų
suma
3.2
Vietos plėtros strategijos tikslas
Didinti Visagino m. gyventojų įsidarbinimo galimybes įgyvendinant neformaliojo ugdymo, praktinių

darbo įgūdžių tobulinimo bei profesinio orientavimo programas
3.2.1. Vietos
plėtros
strategijos Sudaryti palankias sąlygas neaktyviems darbingo amžiaus Visagino miesto gyventojams įgyti ir /
uždavinys, veiksmas 2.1.2.
ar tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius bei praktinius darbo įgūdžius,

didinančius šios tikslinės grupės įsidarbinimo galimybes:
- Teikti neaktyviems darbingo amžiaus gyventojams motyvavimo ir profesinio orientavimo
paslaugas, pasitelkiant veikiančio verslo įmonių tinklaveiką bei išnaudojant darbo įgūdžiams
tobulinti skirtų erdvių teikiamas galimybes.
3.2.2. Vietos
plėtros
strategijos Planuojama finansuoti ne mažiau kaip 1 bendruomenių inicijuotus vietos plėtros projektas, kuriame dalyvaus ne
planuojami rezultatai (tikslo, mažiau kaip 5 tikslinės grupės Visagino miesto gyventojai (bedarbiai arba ekonomiškai neaktyvūs asmenys) .
uždavinio, veiksmo)
3.2.3. Kvietimui numatytas finansavimas Iki 18.000 EUR

4.

8.

/ Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma
Tinkami vietos plėtros projektinių
pasiūlymų teikėjai
Reikalavimai projektams (būtinas
prisidėjimas lėšomis, projekto
trukmė ir kt.), remiamos veiklos,
tinkamoms finansuoti išlaidos

-

viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Visagino miesto teritorijoje;
privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Visagino miestas;
Visagino miesto savivaldybės administracija.

Projektų finansavimo intensyvumas – 92 proc. Finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Projekto trukmė –
iki 12 mėn. Daugiau informacijos apie projektiniams pasiūlymams keliamus reikalavimus Visagino m. vietos
plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmams įgyvendinti skirtų projektinių pasiūlymų teikimo Gairėse
pareiškėjams (http://www.visaginas.lt/index.php?1300334903). Papildoma informacija: PROJEKTŲ
FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONES „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR „SPARTESNIS
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

9.
10.

Vietos
plėtros
projektinių Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 20 d.
pasiūlymų pateikimo terminas
Vietos
plėtros
projektinių Pasiūlymo originalas ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikiamas asmeniškai
pasiūlymų pateikimo būdas
(darbo dienomis), per įgaliotą asmenį (darbo dienomis) arba atsiunčiamas paštu: Visagino VVG,

Veteranų g. 5, Visaginas. Siunčiant pasiūlymo originalą paštu ant voko turi būti nuoroda „Visagino m.
VVG konkursui“, bei ne vėlesnė, nei kvietime nurodytos datos pašto siuntos žyma. Pasiūlymo
elektroninė versija pateikiama el. pašto adresu visaginovvg@gmail.com
11.

Susiję dokumentai

Visagino m. vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmams įgyvendinti skirtų projektinių pasiūlymų teikimo
Gairės pareiškėjams (http://www.visaginas.lt/index.php?1300334903)
PROJEKTŲ FINANSAVIMO PAGAL PRIEMONES „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IR
„SPARTESNIS
VIETOS
PLĖTROS
STRATEGIJŲ
ĮGYVENDINIMAS“
REIKALAVIMŲ
ATMINTINĖ
(www.visaginas.lt direktorijoje Visagino miesto vietos veiklos griupės (VVG) dokumentai

12.

Kontaktai

Visagino VVG, Veteranų g. 5, Visaginas, el.p.: visaginovvg@gmail.com

