
Vietos plėtros strategijų atrankos ir 
įgyvendinimo taisyklių 6 priedas

(Apibendrintos  informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus pateikimo forma )

Alytaus miesto vietos veiklos grupė
( miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUDARYTUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠUS
2021-02-01

(formos užpildymo data)

Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Tikslas:  
Teikti 
socialines ir 
kitas 
paslaugas, 
skirtas 
socialinėje 
atskirtyje 
esantiems 
asmenims, 
užtikrinant 
šių paslaugų 
plėtrą ir 
prieinamumą 
Alytaus 
mieste

82613 76413 6200 66613 61613 5000
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Uždavinys: 

Užtikrinti 
socialinių  ir 
sociokultūrini
ų paslaugų  
socialinėje 
atskirtyje dėl 
negalios 
esantiems 
asmenims 
plėtrą ir 
įvairovę

50615 46815 3800 50615 46815 3800

BIVP projektų veiklos 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 30; 
BIVP projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius 
- 4;  Išplėstų socialinių ir 
kitų paslaugų skaičius - 2

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 17; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 2
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.1 Veiksmas: 

Socialinių 
paslaugų 
teikimas 
namuose 
socialinėje 
atskirtyje dėl 
negalios 
esantiems 
darbingiems 
gyventojams 
Alytaus mieste 
ir 
tarpininkavimo 
užtikrinimas 
individualizuot
ų paslaugų 
teikimui

10000 9250 750 10000,00 9250,00 750,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 10; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Pagalba į 
namus ir 
asmeninis 
asistentas 
negaluią 
turintiems 
darbingo 
amžiaus 
asmenims

 1) Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2019-
06-14 protokolas 
Nr. 4 ;                        
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2019-09-12 
protokolas Nr. 6 
(koreguotas 
sąrašas), Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2019-
11-29 protokolas 
Nr. 7 (koreguotas 
sąrašas)

10000,00 9250,00 750,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 10; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1

Projektiniame 
pasiūlyme pareiškėjas  
nurodė, kad Išplėstų 
socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1, 
tačiau dėl techninės 
klaidos šis rodiklis 
nebuvo įtrauktas į 
sąrašą.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.2 Veiksmas: 

Negalią 
turinčių 
darbingų 
asmenų 
darbinis 
užimtumas 
nevyriausybinė
se, viešose ar 
verslo įmonėse

25000,00 23125,00 1875,00 25000,00 23125,00 1875,00

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 12; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Negalią 
turinčių 
darbingų 
asmenų 
darbinio 
užimtumo 
skatinimas

 1) Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2020-
06-11 protokolas 
Nr. 11, 2)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-07-24 
protokolas Nr. 
12, 3)  Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2020-
10-30 protokolas 
Nr. 15

25000,00 23125,00 1875,00

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 12; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.3 Veiksmas: 

Relaksinių 
paslaugų, 
skirtų pagerinti 
darbingų 
neįgaliųjų 
psichoemocinę 
būklę, 
plėtojimas

5625,00 5200,00 425,00 5625,00 5200,00 425,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 7; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1

Projektas: 
Relaksinių ir 
socialinių 
paslaugų 
teikimas 
Alytaus miesto 
gyventojams

 1) Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2019-
06-14 protokolas 
Nr. 4 ;                        
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2019-09-12 
protokolas Nr. 6 
(koreguotas 
sąrašas), 3) 
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2019-11-29 
protokolas Nr. 7 
(koreguotas 
sąrašas)

5625,00 5200,00 425,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 7; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1

Projektiniame 
pasiūlyme pareiškėjas  
nurodė, kad Išplėstų 
socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1, 
tačiau dėl techninės 
klaidos šis rodiklis 
nebuvo įtrauktas į 
sąrašą.



8

Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1.4 Veiksmas: 

Socialinio 
taksi ir 
asmeninio 
asistento 
paslaugos 
organizavimas 
ir teikimas 
darbingiems 
neįgaliesiems

9990,00 9240,00 750,00 9990,00 9240,00 750,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 8; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1.



9

Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Padidinti 
žmonių su 
negalia Alytuje 
mobilumą ir 
pagerinti jų 
gyvenimo 
kokybę, 
kuriant 
mobilumo 
tinklą Alytaus 
mieste

1) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-08-07 
protokolu Nr.13, 
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-13 
protokolu Nr.14 
(koreguotas 
sąrašas), 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

9990,00 9240,00 750,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 8; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų socialinių ir kitų 
paslaugų skaičius - 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Uždavinys:  

Teikti 
socialines  ir 
sociokultūrine
s paslaugas 
socialinėje 
atskirtyje dėl 
amžiaus, 
tautybės, 
socialinės 
rizikos ir (ar) 
skurdo 
esantiems 
asmenims, 
siekiant 
prisidėti  prie 
jų 
psichoemocin
ės būklės 
pagerinimo

31998 29598 2400 15998,00 14798,00 1200,00

BIVP projektų veiklos 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 30; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 2; Išplėstų 
psichosocialinių paslaugų 
skaičius - 2

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 24; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1



11

Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.1. Veiksmas: 

Sociokultūrinė
s, laisvalaikio 
ir užimtumo 
veiklos, 
nukreiptos į 
darbingą 
jaunimą iš 
socialinės 
rizikos šeimų, 
socialinės 
rizikos ir 
nepasiturinčias 
šeimas, 
organizavimas 
ir 
įgyvendinimas

4000,00 3700,00 300,00 4000,00 3700,00 300,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 6; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų psichosocialinių 
paslaugų skaičius - 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Sociokultūrinė
s, laisvalaikio 
ir užimtumo 
veiklos, 
nukreiptos į 
darbingą 
jaunimą iš 
socialinės 
rizikos šeimų, 
socialinės 
rizikos ir 
nepasiturinčias 
šeimas, 
organizavimas 
ir 
įgyvendinimas

1) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-08-07 
protokolu Nr.13, 
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-13 
protokolu Nr.14 
(koreguotas 
sąrašas), 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

4000,00 3700,00 300,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 6; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų psichosocialinių 
paslaugų skaičius - 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.2. Veiksmas: 

Socialinės 
rizikos ir 
nepasiturinčių 
šeimų 
darbingų 
asmenų 
socialinių 
įgūdžių 
ugdymas

6000,00 5550,00 450,00 6000,00 5550,00 450,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 12; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų psichosocialinių 
paslaugų skaičius - 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Atskirtyje 
esančių 
asmenų 
socialinių 
įgūdžių 
ugdymas 

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokolas Nr.11 
;                                               
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas); 3) 
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolas Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

6000,00 5550,00 450,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 12; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1; 
Išplėstų psichosocialinių 
paslaugų skaičius - 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.3. Veiksmas: 

Pagalbos sau 
per pagalbą 
kitiems grupių 
organizavimas 
socialinę 
atskirtį 
patiriantiems 
darbingiems 
asmenims

5998,00 5548,00 450,00 5998,00 5548,00 450,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 24; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Pagalbos sau 
per pagalbą 
kitiems 
paslaugų 
teikimas

 1) Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2019-
06-14 protokolas 
Nr. 4 ;                        
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2019-09-12 
protokolas Nr. 6 
(koreguotas 
sąrašas)          3) 
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2019-11-29 
protokolas Nr. 7 
(koreguotas 
sąrašas)

5998,00 5548,00 450,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 24; 
Projektų, kuriuos visiškai 
arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius - 1

Projektiniame 
pasiūlyme pareiškėjas  
nurodė, kad Išplėstų 
psichosocialinių ir 
kitų paslaugų skaičius 
- 1, tačiau dėl 
techninės klaidos šis 
rodiklis nebuvo 
įtrauktas į sąrašą.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2.4. Veiksmas: 

Psichologo ir 
mediatoriaus 
paslaugų 
teikimas 
socialinės 
rizikos, 
nukentėjusiem
s nuo smurto 
artimoje 
aplinkoje, 
prekybos 
žmonėmis 
aukoms, 
pabėgėliams, 
socialinę 
atskirtį 
patiriantiems 
darbingiems 
asmenims

16000,00 14800,00 12000,00 0,00 0,00 0,00

Į šį veiksmą 
projektinių pasiūlymų 
pateikta nebuvo, 
kadangi Užimtumo 
tarnybos ir 
Migracijos 
departamento 
duomenimis Alytuje 
ir/ar Alytaus rajone 
nėra registruotų 
asmenų, turinčių 
pabėgėlio statusą 

2.

Tikslas: 
Užtikrinti 
neformalią 
užimtumo ir 
verslumo 
iniciatyvą, 
skatinant 
įsidarbinimo 
galimybes

263252,54 243357 19895,54 263433,5 243357 20076,5
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.

Uždavinys: 
Skatinti 
darbingų 
bedarbių ir 
neaktyvių 
asmenų 
dalyvavimą 
užimtumo 
iniciatyvose 
Alytaus 
mieste

17819 16480 1339 17819 16480 1339

BIVP projektų veiklos 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 50; 
Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 2; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 3.

BIVP projektų veiklos 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 50; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 2; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 3.

2.1.1

Veiksmas: 
Meninės 
krypties 
neformalus 
profesinis 
mokymas ir 
praktinių 
įgūdžių 
įgijimas 
socialinę 
atskirtį 
patiriantiems 
darbingiems 
miesto 
gyventojams

7330 6780 550 7330 6780 550

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Socialinę 
atskirtį 
patiriančių 
darbingų 
asmenų 
meninės 
krypties 
mokymas

Alytaus miesto 
vietos  veiklos 
grupės valdybos 
2019-12-06 
protokolas Nr. 
8 

7330 6780 550

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1 

2.1.2

Veiksmas: 
Bendruomenin
ių ryšių 
stiprinimas per 
darbingų 
neaktyvių 
asmenų 
neformalų 
švietimą ir 
darbo įgūdžių 
įgijimą

6489 6000 489 6489 6000 489

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 30; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Bendruomenin
ių ryšių 
stiprinimas per 
darbingų 
neaktyvių 
asmenų 
neformalų 
švietimą ir 
darbo įgūdžių 
įgijimą

Alytaus miesto 
vietos  veiklos 
grupės valdybos 
2019-12-06 
protokolas Nr. 
8 

6489 6000 489

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 30; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1.3

Veiksmas: 
Neformalus 
švietimas 
(įskaitant 
neformalųjį 
profesinį 
mokymą) 
neaktyviems ir 
darbingiems 
asmenims 
skatinant 
savanorišką 
veiklą bei 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus

4000 3700 300 4000 3700 300

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Neaktyvių ir 
darbingų 
asmenų 
dalyvavimas 
neformaliajam
e švietime

Alytaus miesto 
vietos  veiklos 
grupės valdybos 
2019-12-06 
protokolas Nr. 
8 

4000 3700 300

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 1 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.

Uždavinys:  
Ugdyti 
verslumo 
gebėjimus, 
stiprinančius  
asmens 
konkurencing
umą darbo 
rinkoje 151643,54 140137 11506,54 151824,5 140137 11687,5

BIVP projektų veiklos 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 35; 
Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 2; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 4.

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 35; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 2; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 4
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.1.

Veiksmas: 
Vyresnio 
amžiaus 
darbingų 
neaktyvių 
asmenų ir (ar) 
asmenų, kurių 
namų pajamos 
neviršija namų 
ūkio skurdo 
rizikos ribos, 
verslumo 
gebėjimų 
skatinimas ir 
ugdymas

10000 9125 875 10000 9125 875

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 21; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Vyresnio 
amžiaus 
darbingų 
neaktyvių 
asmenų ir (ar) 
asmenų, kurių 
namų pajamos 
neviršija namų 
ūkio skurdo 
rizikos ribos, 
verslumo 
gebėjimų 
skatinimas ir 
ugdymas

Alytaus miesto 
vietos  veiklos 
grupės valdybos 
2019-12-06 
protokolas Nr. 
8 

10000 9125 875

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 21; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.2.

Veiksmas:  
Mentorystės 
skatinimas ir 
organizavimas,  
užtikrinantis 
verslo ar 
savarankiškos 
veiklos 
patirties 
neturinčių 
asmenų 
įgūdžių 
ugdymą

6500 6000 500 6500 6000 500

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 14; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2

Projektas: 
Mentorystės 
skatinimas ir 
organizavimas,  
užtikrinantis 
verslo ar 
savarankiškos 
veiklos 
patirties 
neturinčių 
asmenų 
įgūdžių 
ugdymą

1) Alytaus 
miesto vietos  
veiklos grupės 
valdybos 2019-
12-06 
protokolas Nr. 
8; 2) Alytaus 
miesto vietos 
veiklos grupės 
valdybos 2021-
01-29 
protokolas Nr. 
16 (koreguotas 
sąrašas)   

6500 6000 500

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 14; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2

Vartotojas
Vartotojas:




27

Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.3.

Veiksmas:  
Jaunų darbingų 
neaktyvių 
asmenų 
verslumo 
gebėjimų 
ugdymas 
pasitelkiant 
savanorišką 
veiklą bei 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus

8000 7400 600 8000 7400 600

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 6; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2 
renginiai
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas: 
Verslo 
gebėjimų 
ugdymas 
jauniems 
nedarbingiems 
neaktyviems 
Alytaus miesto 
gyventojams 

Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-08-07 
protokolu Nr.13.  
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-13 
protokolu Nr.14 
(koreguotas 
sąrašas), 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

8000 7400 600

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 6; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 2 
renginiai

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

63900 59100 4800 63900 59100 4800

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 30; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 27 
renginiai
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Verslumo 
gebėjimų 
stiprinimas ir 
smulkaus 
verslo subjektų 
konsultavimas 
Alytaus mieste 

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokolas Nr.11;                                               
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas); 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

63900 59100 4800

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 30; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 27 
renginiai

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.5.

Veiksmas:   
Smulkaus ir 
itin smulkaus 
naujai 
įsikūrusio 
verslo ir (ar) 
savarankišką 
veiklą 
pradėjusių 
asmenų bei 
besirengiančių 
pradėti verslą 
ar 
savarankišką 
veiklą 
gyventojų 
verslumo 
mokymai 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus.

13501,5 12489 1012,5 13501,5 12489 1012,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 20; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 10 
renginių
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Verslumo 
mokymai  ir 
pagalbos 
teikimas 
naujiems labai 
smulkaus 
verslo 
atstovams 
Alytuje

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokolas Nr.11;                                               
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas); 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

13501,5 12489 1012,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 20; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius - 10 
renginių

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2.6.

Veiksmas:   
Kūrybinių 
industrijų 
(informacinės 
technologijos,  
dizainas, 
reklama, 
video, menai, 
fotografavimas 
ir kita) 
mamoms ir/ar 
tėčiams, 
išleistiems 
vaiko 
auginimo 
atostogų iki 3 
metų, 
įgyvendinimas 
per naujo 
verslo kūrimą

49742,04 46023 3719,04 49923 46023 3900

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 40; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius- 11 
renginių; 
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Kultūrinių 
kūrybinių 
industrijų 
plėtra tėvų, 
išleistų vaiko 
auginimo 
atostogų, 
bendruomenėj
e

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokolas Nr.11;                                               
2) Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas); 3)  
Alytaus miesto 
vietos veiklos 
grupės valdybos 
2020-10-30 
protokolu Nr.15 
(koreguotas 
sąrašas)

49923 46023 3900

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 40; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
Suorganizuotų 
gyventojų verslumo 
gebėjimus didinančių 
renginių skaičius- 11 
renginių; 

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.

Uždavinys:  
Užtikrinti 
užimtumo ir 
neformalios 
verslumo 
iniciatyvos, 
susijusių su 
socialine 
atskirtimi, 
įgyvendinimo 
galimybes 
Alytaus 
mieste 
skatinant 
socialinį 
verslą

93700 86740 7050 93700 86740 7050

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) - 25; 
Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 2; 
suorganizuotų gyventojų 
įsidarbinimo galimybes 
didinančių renginių 
skaičius - 1; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 3; Naujų 
sukurtų veikiančių ūkio 
subjektų skaičius - 2
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.1.

Veiksmas:  
Senųjų amatų 
ir tautodailės 
neformalus 
švietimas ir 
verslumo 
gebėjimų 
ugdymas 
integruojant 
neįgaliuosius ir 
kitus socialinę 
atskirtį 
patiriančius 
asmenis į 
darbo rinką 
savarankiškos 
veiklos 
kontekste 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus

8000 7400 600 0,00 0,00 0,00

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 5; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 3; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.

Pagal šį veiksmą 
Europos socialinio 
fondo agentūrai 
paraiškų pateikta 
nebuvo
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.2.

Veiksmas:   
Laisvalaikio 
užimtumo 
paslaugų 
vystymas 
socialinėje 
atskirtyje 
esančiai 
šeimai, 
užtikrinant 
užimtumo ir 
neformalių 
verslumo 
iniciatyvų 
įgyvendinimą 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus

10501,5 9714 787,5 10501,5 9714 787,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 20; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 12
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Šeimos klubo 
kūrimas 
Alytuje

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokoasu Nr.11                  
2) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas)                 

10501,5 9714 787,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 20; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 12

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.3.

Veiksmas:  
Savarankišką 
veiklą ar (ir) 
verslą 
pradedančių 
mamų (ar 
tėčių), esančių 
vaiko 
auginimo 
atostogose iki 
vaikui sueis 3 
metai, 
skatinimas ir 
įgyvendinimas 
kuriant ir 
palaikant 
bendradarbiavi
mo ir 
informacijos 
sklaidos 
tinklus

50287,5 46500 3787,5 50287,5 46500 3787,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 2; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Asmenų, 
išleistų vaiko 
priežiūros 
atostogoms, 
savarankiškos 
veiklos 
skatinimas ir 
bendradarbiavi
mo tinklo 
kūrimas 
Alytuje.

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokoasu Nr.11                  
2) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas)                 50287,5 46500 3787,5

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 10; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 2; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.4.

Veiksmas:  
Socialinio 
verslo kūrimo 
mokymai 
darbingiems 
bedarbiams ir 
neaktyviems 
asmenims bei 
socialinėje 
atskirtyje dėl 
skurdo 
esančioms 
šeimoms, 
užtikrinant 
užimtumą ir 
naujų 
verslumo 
iniciatyvų 
įgyvendinimą

15001 13876 1125 15001 13876 1125

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 25; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 6; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Tvaraus 
socialinio 
verslo startas

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokoasu Nr.11                  
2) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas)                 15001 13876 1125

 BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 25; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 6; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.

Vartotojas
Vartotojas:
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.5.

Veiksmas:  
Socialinių 
inovacijų 
skatinimas ir 
inicijavimas 
visuomenės 
aktyvumui 
didinti, 
įtraukant 
socialinį 
kapitalą

10000 9250 750 10000 9250 750

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 25; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 4; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.
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Visų vietos 
plėtros 

strategijos 
(toliau - 

strategija) 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų 

numeriai*

Strategijos 
tikslų, 

uždavinių, 
veiksmų, į 

vietos pėltros 
projektų 

sąrašą (-us) 
(toliau - 
projektų 
sąrašas) 
įtrauktų 

vietos plėtros 
projektų 
(toliau - 

projektai) 
pavadinimai*

Informacija 
apie miesto 

vietos veiklos 
grupės (toliau - 

VVG) 
visuotinio 

susirinkimo 
sprendimą, 

kuriuo 
projektas 
įtrauktas į 
projektų 
sąrašą 

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 
pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 
paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais) VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 
išlaidų suma (eurais)

Strategijos uždavinių 
produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į  projektų 
sąrašą (-us) įtrauktų 
projektų produkto 

rodikliai ir jų 
reikšmės

Iš viso
Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta   
paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių 
suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 
paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 
veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 
finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektas:  
Socialinio 
verslo idėjų 
kalvė

1) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-06-11 
protokoasu Nr.11                  
2) Alytaus miesto 
vietos 
veiklos grupės 
valdybos
2020-07-24 
protokolas Nr.12 
(koreguotas 
sąrašas)                 

10000 9250 750

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant 
visas tikslines grupes) 
- 25; Projektų, kuriuos 
visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, 
skaičius - 1; 
suorganizuotų 
gyventojų įsidarbinimo 
galimybes didinančių 
renginių skaičius - 4; 
įgyvendinant BIVP 
projektų veiklą naujų 
sukurtų darbo vietų 
skaičius, praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veikloje - 1; Naujų 
sukurtų veikiančių 
ūkio subjektų skaičius 
- 1.

IŠ VISO: 345865,54 319770 26095,54 322046,5 297570 24476,5

Vartotojas
Vartotojas:





