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Nr.15

Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų
įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją, finansavimo:

1. Vietos plėtros strategijos tikslas,
uždavinys ir veiksmas, kuriems
įgyvendinti skelbiamas
kvietimas

2 tikslas. Užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo
iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes.
2.2. uždavinys. Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius
asmens konkurencingumą darbo rinkoje.
2.2.4. veiksmas. Konsultacinė pagalba (verslo plano,
pardavimų ir rinkodaros strategijos parengimas, kainodaros
parengimas, viešinimo kompanijos plano sudarymas) ir
darbinių priemonių įsigijimas verslo iniciatyvai paremti
neaktyviems darbingiems asmenims, asmenims, kurių
namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, labai
smulkų ir smulkų verslą ar savarankišką veiklą
pradėjusiems darbingiems asmenims.

2. Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų atrankos kriterijai

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos kriterijai
patvirtinti Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos
2019 m. rugsėjo 06 d. protokolu Nr. 5 (dokumentas
skelbiamas interneto svetainėje www.alytusvvg.lt).

3. Vietos plėtros projektų
vertinimo ir atrankos tvarka

Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka
nustatyta Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus
miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše
(dokumentas skelbiamas interneto svetainėje
www.alytusvvg.lt).

4. Reikalavimai vietos plėtros
projektams

Remiamos veiklos:
10.2. bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui
didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių
asmenų padėtį darbo rinkoje:
10.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:
10.2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis
švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą,
organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);
10.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas
(taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas
mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės
darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl
neformaliojo mokymo);
10.2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų



savanoriška veikla;
10.2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių
įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo
sutartį nesudarius mokymo sutarties;
10.2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų
praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal
savanoriškos praktikos sutartį;
10.2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba
įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant
neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę
ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis orientavimas,
motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje
nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos
atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo
veiklų;
10.3. bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir
pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti)
skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:
10.3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis
mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;
10.3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:
10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės),
mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės
pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas
jauno verslo subjektams;
10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų,
techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo
subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama,
jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1
papunktyje nurodytų veiklų;
10.4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų,
reikalingų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytoms veikloms
vykdyti, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų
projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip
pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių,
žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis); šiame
papunktyje nurodytas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos
tinklas suprantamas kaip bendradarbiavimo forma, kuri
lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas,
asmenis, jų grupes ir įgalina juos dalytis informacija, žiniomis,
patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis vardan bendro tikslo;
10.5. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat
savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius
priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo
organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikia
Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti;
šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos
projekte vykdomos kartu su bent viena iš Aprašo 10.1–10.4
papunkčiuose nurodytų veiklų.

5. Reikalavimai vietos plėtros
projektinių pasiūlymų
pareiškėjams bei partneriams

Projektinių pasiūlymų pareiškėjai – viešieji ir privatūs
juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste.
Galimi projektinių pasiūlymų partneriai: viešieji ir privatūs
juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Alytaus mieste ar su
Alytaus miestu besiribojančioje teritorijoje.



6. Pagal kvietimą projektams
planuojamos paramos lėšos

Kvietimui skirta suma - 63 900 Eur.
Prie projekto privalomas 7,5 % nuosavas įnašas nuo
visos projekto vertės

7. Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų pateikimo būdas

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: Jaunimo g. 3, Alytus.

8. Paraiškos gali būti teikiamos
nuo

2019 m. gruodžio 13 d. 10.00 val.

9. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020 m. sausio 31 d. 11.00 val.
Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu,
su 2020 m. sausio 31 dienos datos pašto žyma vietos
plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.
Pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinį pasiūlymą pagal
šį kvietimą.

10. Susiję dokumentai Kvietimui aktualūs dokumentai:
1. Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto
vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas,
patvirtintas Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos
2019 m. kovo 28 d. protokolu Nr. 2;
2. Alytaus miesto vietos plėtros strategija, patvirtinta
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d.
sprendimu Nr. T-334;
3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927
priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas,
patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. 1V-977;
4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto
svetainėje www.alytusvvg.lt

11. Informavimas, konsultavimas Alytaus VVG administracijos direktorė Loreta
Trainavičienė, tel. 8 687 51396, el. paštas
alytausvvg@gmail.com, adresas Jaunimo g. 3,
konsultacijos teikiamos 2019 m. gruodžio 16 d. - 2020 m.
sausio 27 d., darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.

12. Informacija apie planuojamus
mokymus (informacinius
susitikimus)

Mokymai vyks 2020 m. sausio 8 d., adresu Jaunimo g. 3,
Alytus, pradžia 14.00 val.

13. Kita svarbi informacija Tikslinė grupė:
 neaktyvūs darbingi asmenys, asmenys, kurių namų ūkio
pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, labai smulkų ir
smulkų verslą ar savarankišką veiklą pradėję darbingi
asmenys



Alytaus miesto vietos plėtros
strategijos vietos plėtros
projektinių pasiūlymų
vertinimo ir atrankos vidaus
tvarkos aprašo
2 priedas

(Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų forma)

PATVIRTINTA
Alytaus miesto vietos

veiklos grupės valdybos
2019-09-06 protokolu Nr.5

ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI
PAGAL KVIETIMĄ NR.15 TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI

Projektų atrankos kriterijaus
(toliau – kriterijus)

pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir
paaiškinimai

Didžiausias
galimas

kriterijaus balas

1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.

1.1. Projektas turi atitikti
Strategijos tikslą „Užtikrinti
neformalią užimtumo ir
verslumo iniciatyvą, skatinant
įsidarbinimo galimybes“

Projektas turi įgyvendinti tikslo uždavinį
„Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius
asmens konkurencingumą darbo rinkoje.“ ir
veiksmą “Konsultacinė pagalba (verslo plano,
pardavimų ir rinkodaros strategijos parengimas,
kainodaros parengimas, viešinimo kompanijos
plano sudarymas) ir darbinių priemonių
įsigijimas verslo iniciatyvai paremti
neaktyviems darbingiems asmenims, asmenims,
kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio
skurdo ribos, labai smulkų ir smulkų verslą ar
savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems
asmenims.”

Balai pagal
bendruosius

projektų atrankos
kriterijus
neskiriami

1.2. Projektu turi būti suteikta
ilgalaikė nauda ne mažiau kaip 5
asmenims iš tikslinės grupės

Projekto tikslinė grupė:

neaktyvūs darbingi asmenys, asmenys, kurių
namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo
ribos, labai smulkų ir smulkų verslą ar
savarankišką veiklą pradėję darbingi asmenys.

1.3. Projektu siekiama aiškių ir
realių rezultatų

Projektas turi aiškią vidinę logiką, aiškias
veiklas ir rezultatus



1.4. Projekto pareiškėjas ir
partneris atitinka Apraše
nustatytus reikalavimus

Projektinių pasiūlymų pareiškėju arba bent
vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė
organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t.
y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS ATRANKOS VERTINIMO
KRITERIJAI*:

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų prioritetinę eilę
pagal surinktus vertinimo kriterijų balus. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų,
kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į
rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą

2.1. Projekto biudžeto išlaidos
yra būtinos projektui įgyvendinti,
aiškios ir detalizuotos

Pagrįstos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos,
atspindinčios socialinių paslaugų teikimą
(prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir
efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas,
kurių reikia planuojamiems rezultatams
pasiekti)

25

2.2. Vietos plėtros projekto
veiklų pagrįstumas, išsidėstymas
laike, atsakomybės už vietos
plėtros projekto įgyvendinimą
priskyrimas, pajėgumas
įgyvendinti vietos plėtros
projektą.

Pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu
sprendžiama problema, nurodytos priežastys,
lėmusios projekto įgyvendinimą, veiklų planas
yra detalus, gerai apgalvotas (pagrįstas) ir realiai
įgyvendinamas

20

2.3. Paslaugų gavėjų skaičius:

iki 4 asmenų - 0 balų
5-6 asmenys - 5 balai
7 ir daugiau asmenų - 10 balų

Paslaugų gavėjai - neaktyvūs darbingi asmenys,
asmenys, kurių namų ūkio pajamos neviršija
namų ūkio skurdo ribos, labai smulkų ir smulkų
verslą ar savarankišką veiklą pradėję darbingi
asmenys

10

2.4. Tikėtinas projekto
prisidėjimas prie Strategijos 2
tikslo įgyvendinimo stebėsenos
rezultato rodiklio:

prisidėjimas bent prie 1 rodiklio
- 2 balai;

prisidėjimas bent prie 2 rodiklių
- 5 balai;

prisidėjimas prie 3 rodiklių - 8
balai;

prisidėjimas prie 4 rodiklių - 10
balų;

prisidėjimas prie visų 5 rodiklių -
15 balų

Rezultato rodiklis Nr. 3-R-1 “BIVP projektų
veiklos dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veikloje” - rodiklio reikšmė 2022 m. - 110
asmenų, iš jų 22 dalyvių padėtis bus
pagerėjusi darbo rinkoje.

Rezultato rodiklis Nr. 3-R-2 “Socialinių
partnerių organizacijose ar NVO
savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės
nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veikloje” - rodiklio reikšmė
2022 m. - 110 asmenų, iš jų 15 dalyvių
savanoriaus.

Rezultato rodiklis Nr. 3-R-3 “Užimtų gyventojų
skaičius 1 000-iui gyventojų” - rodiklio reikšmė
2022 m. - 1 000-iui gyventojų teks 431
užimtas gyventojas.

Rezultato rodiklis Nr. 3-R-4 “Augantis išduotų

15



verslo liudijimų skaičius” - rodiklio reikšmė
2022 m. - bus išduota ne mažiau kaip apie 2
590 verslo liudijimų Alytaus mieste.

Rezultato rodiklis Nr. 3-R-5 “Veikiančių ūkio
subjektų skaičiaus augimas” - rodiklio reikšmė
2022 m. - veikiančių ūkio subjektų Alytaus
mieste bus 1 712.

2.5. Projekto prisidėjimas prie
Strategijos 2 tikslo 2.2 uždavinio
įgyvendinimo stebėsenos
produkto rodiklių:

prisidėjimas prie 1 rodiklio -
privalomas;

prisidėjimas prie 2 rodiklio -
privalomas;

prisidėjimas prie 3 rodiklio - 10
balų

Produkto rodiklis Nr. 3-P-1 “BIVP projektų
veiklos dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes)” - 35 dalyviai;

Produkto rodiklis Nr. 3-P-2 “Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius” - 2 projektai;

Produkto rodiklis Nr. 3-P-3 “Suorganizuotų
gyventojų verslumo gebėjimus didinančių
renginių skaičius” - 4 renginiai

10

2.6. Projektui įgyvendinimui
skiriama papildomas
finansavimas iš kitų šaltinių

Ne mažiau kaip 5 procentai nuo projekto vertės,
papildomai skiriama iš įstaigos ar kitų
finansavimo šaltinių lėšų.

Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu
gali būti įskaitomas: projekto veiklą vykdančių
asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte
išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas
vykdant projekto veiklą dirbtas laikas; įnašas
apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytą darbo
užmokestį ir/arba projekto veiklą vykdančio
personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri
yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir
(ar) apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką,
dirbtą įgyvendinant projektą.

10

2.7. Savanorių įtraukimas į
projekto veiklų vykdymą

Ne mažiau kaip 2 savanoriai įtraukti per visą
projekto laikotarpį į numatytas veiklas

5

2.8. Pareiškėjo ir partnerio
patirtis įgyvendinant panašaus
pobūdžio veiklas

Ne mažiau kaip 2 įgyvendinti panašaus
pobūdžio ir vertės projektai skirti tikslinėms
projekto grupėms

5

Suma: 100

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50


