PATVIRTINTA
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės
narių visuotinio susirinkimo
2020 m. birželio 1 d. protokolu Nr. 2

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL KAUNO
MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ
Nr. 3
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kviečia teikti projektinius pasiūlymus
dėl projektų, skirtų įgyvendinti veiksmą Nr. 1.2.3. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas
darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)“ ir veiksmą Nr. 1.2.5. „Profesinių ir
kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką
veiklą“, finansavimo:
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Veiksmas Nr. 1.2.3. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas
darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 16 m.)“ ir
Veiksmas Nr. 1.2.5. „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas
darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 54 m.) per savanorišką
veiklą“
Atrankos kriterijai ir balai skelbiami VVG interneto svetainėje
https://www.žaliakalniovvg.lt/ ir Kauno miesto savivaldybės
administracijos
interneto
svetainėje
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-irkontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/zaliakalnio-seniunijosnaujienos/
Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka apibrėžta Kauno
miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše (toliau –
Aprašas). Aprašas skelbiamas VVG
interneto svetainėje
https://www.žaliakalniovvg.lt/ ir Kauno miesto savivaldybės
administracijos
interneto
svetainėje
http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-irkontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/zaliakalnio-seniunijosnaujienos/
Vietos plėtros projektai turi atitikti 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 apraše (toliau  PFSA-927) nurodytus
reikalavimus vietos plėtros projektams.
Remiamos šios PFSA 927 nurodytos veiklos:
- Vykdant veiksmo Nr. 1.2.3. projektą: 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1.1.,
10.2.1.2., 10.2.1.4., 10.2.1.5 (išlaidos veikloms 10.1.1, 10.1.2,

-

10.2.1.1. ir 10.2.1.2. negali sudaryti daugiau nei 30 %
tiesioginių projekto vykdymo išlaidų);
Vykdant veiksmo Nr. 1.2.5. projektą: 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1.1.,
10.2.1.2., 10.2.1.3. (išlaidos veikloms 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1.1.
ir 10.2.1.2. negali sudaryti daugiau nei 30 % tiesioginių
projekto vykdymo išlaidų).

Tinkamos yra šios projekto tikslinės grupės (t.y. asmenų socialinės
grupės, į kurias turi būti orientuotas pagal Aprašą finansuojamas
projektas):
- Vykdant veiksmo 1.2.3. projektą – darbingi ir ekonomiškai
neaktyvūs vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos
(Žaliakalnio seniūnijos) gyventojai, kurių amžius yra 16 arba
daugiau metų (PFSA-927 10.2.1.5 papunktyje nurodytos
praktinių įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal
savanoriškos praktikos sutartį, veiklos vykdymo atveju – ne
vyresni nei 29 metų darbingi ir ekonomiškai neaktyvūs
gyventojai);
- Vykdant veiksmo 1.2.5. projektą – darbingi ir ekonomiškai
neaktyvūs vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos
(Žaliakalnio seniūnijos) gyventojai, kurių amžius yra 54 arba
daugiau metų.

5.

Projektai turi siekti šių Aprašo stebėsenos rodiklių reikšmių:
- Vykdant veiksmo 1.2.3. projektą, stebėsenos rodiklio produkto
rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376) minimali siektina
reikšmė – 24 dalyviai; stebėsenos produkto rodiklio „Projektų,
kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai
ar NVO, skaičius“ minimali siektina reikšmė  1 projektas;
stebėsenos rezultato rodiklio „Projektų veiklų dalyvių, kurių
padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)“ minimali siektina
reikšmė  20,00 %.
- Vykdant veiksmo 1.2.5. projektą, stebėsenos rodiklio produkto
rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376) minimali siektina
reikšmė – 23 dalyviai; stebėsenos produkto rodiklio „Projektų,
kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai
ar NVO, skaičius“ minimali siektina reikšmė  1 projektas;
stebėsenos rezultato rodiklio „Projektų veiklų dalyvių, kurių
padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose, dalis (procentais)“ minimali siektina
reikšmė  20,00 %.
Reikalavimai
vietos Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai ir partneriai turi
plėtros
projektinių atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
pasiūlymų pareiškėjams programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
bei partneriams
skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau
 PFSA-927) reikalavimus pareiškėjams ir partneriams.
1. Galimi vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai (projekto

vykdytojai):
 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 Kauno miesto savivaldybės administracija;
 Pareiškėju gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė,
jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
2. Galimi vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:
 viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje;
 privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje;
 Kauno miesto savivaldybės administracija;
 Partneriu gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė,
jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje
teritorijoje.
3. Pareiškėjai ir partneriai turi turėti teisę (pagal įstatus, nuostatus)
užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti skirtas projektas.

6.

7.

4. Projektinio pasiūlymo pateikimo VVG dieną pareiškėjas turi būti
įregistruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau nei 2 metus (šis
reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms
Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir
biudžetinėms įstaigoms). Partneriams reikalavimai dėl veiklos trukmės
netaikomi.
Pagal
kvietimą Pagal kvietimą planuojama vietos plėtros projektams paskirstyti
projektams
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
planuojamos
biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) suma (didžiausia galima
finansavimo
lėšos projektui skirti paramos lėšų suma) yra:
(paramos lėšos)
- Vykdant veiksmo 1.2.3. projektą, didžiausia paramos lėšų suma
yra 67.426,00 Eur.
- Vykdant veiksmo 1.2.5. projektą, didžiausia paramos lėšų suma
yra 38.739,00 Eur.
Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) prisidėjimas prie projekto
finansavimo privačiomis lėšomis turi sudaryti ne mažiau kaip 7,50 %
nuo bendros projekto tinkamų išlaidų sumos.
Vietos
plėtros Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per
projektinių pasiūlymų kvietime nustatytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą.
pateikimo būdas
Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti
įteikti VVG asmeniškai adresu: Kauno miesto Žaliakalnio VVG,
Partizanų g. 5 (Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos patalpose, II
aukšte), Kaunas. Prieš pristatant projektinį pasiūlymą į VVG,
reikalinga iš anksto telefonu 8 698 25772 suderinti pristatymo laiką.

VVG neprisiima atsakomybės dėl ne laiku ir (arba) netinkamu adresu
pristatytų projektinių pasiūlymų.
Pareiškėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo
priedus bei elektroninę užpildyto projektinio pasiūlymo formos versiją
„doc“ arba „docx“ formatu. Projektinio pasiūlymo originalo
(pasirašyto popierinio dokumento) ir elektroninės versijos turinys turi
būti identiškas. Nustačius, kad projektinio pasiūlymo elektroninės
versijos turinys neatitinka originalo, vertinant vadovaujamasi
projektinio pasiūlymo originalu.
Projektiniai pasiūlymai 2020 m. birželio 3 d. 10.00 val.
gali būti teikiami nuo
9. Projektiniai pasiūlymai 2020 m. liepos 22 d. 16.00 val.
gali būti teikiami iki
10. Susiję dokumentai
Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas,
Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategija skelbiami VVG
interneto svetainėje https://www.žaliakalniovvg.lt/.
Priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 projektų finansavimo sąlygų
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFAT-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Vietos plėtros
strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ skelbiamos interneto svetainėje
https://www.e-tar.lt.
11. Informavimas,
Kontaktinis asmuo: Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas:
konsultavimas
pp.vertinimas@gmail.com.
Konsultacijos teikiamos telefonu pirmadieniais-penktadieniais nuo
10.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimui Nr.
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
netekus galios, informavimo ir konsultavimo tvarka gali būti keičiama,
apie
tai
informuojant
VVG
interneto
svetainėje
https://www.žaliakalniovvg.lt/
12. Informacija
apie Informacija apie mokymus (informacinius susitikimus) bus skelbiama
planuojamus mokymus VVG interneto svetainėje https://www.žaliakalniovvg.lt/
(informacinius
susitikimus)
8.

