PATVIRTINTA
Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo
2021 m. kovo 31 d. protokolu Nr. 1

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Informacija apie įgyvendintas veiklas

1.1. Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
administravimas“ , projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas
Vietos plėtros strategijos 2020-04-21
įgyvendinimo
metinės
ataskaitos už 2019 metus
tvirtinimas

2.

Kauno
miesto
Žaliakalnio 2020-04-21
vietos
plėtros
strategijos
keitimo inicijavimas

Pastabos
VVG visuotinis narių susirinkimas
protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą
už 2019 metus.
2017-2018 metais buvo paskelbti du kvietimai
teikti projektinius pasiūlymus. Pagal šiuos du
kvietimus atrinktų projektų duomenys rodo,
kad (2019-02-01duomenimis) Strategijai
įgyvendinti numatytos paramos lėšų (ES
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto) suma,
už kurią vietos veiklos grupė į vietos plėtros
projektų sąrašus įtraukė vietos plėtros
projektinius pasiūlymus ir (arba) už kurią buvo
pasirašyta projekto įgyvendinimo sutarčių,
pagal Kvietimą Nr. 1 ir Kvietimą Nr. 2
siekė1611.224,28 Eur. Veiksmų įgyvendinimui
suplanuota paramos lėšų suma 671.760,00Eur. Bendra per Kvietimus Nr. 1 ir
2 nepaskirstytų paramos lėšų suma–
60.535,72Eur.
Siekiant efektyviai panaudoti ES lėšas,
nepaskirstytą vykusių kvietimų paramos lėšų
sumą tikslinga perkelti į kitus veiksmus,
atitinkamai padidinant reikalavimus dėl
siektinų stebėsenos rodiklių.
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Kvietimo Nr. 1 metu veiksmui Nr. 1.2.3 iš viso nebuvo pateiktas nei vienas projektinis pasiūlymas; pagal šį veiksmą
buvo numatyta paskirstyti 26.051,00 Eur. Šį veiksmą planuojama įtraukti į Kvietimą Nr. 3. Šiam veiksmui numatytos
ES struktūrinių lėšų suma (26.051,00 Eur) prie nepanaudotų Kvietimo Nr. 1 lėšų sumos nepriskaičiuojama.
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Norint atlikti tokį keitimą, būtina tikslinti
Strategiją. Toks keitimas laikomas e s m i n i u
(kadangi daugiau nei 20 proc. punktų pasikeis
veiksmui (arba veiksmams) įgyvendinti skirta
suma (sumos)).
2019-05-15 VVG Valdybos protokolu pritarta
Strategijos keitimo II-ajai alternatyvai
(Alternatyva Nr. 2: visa likusi nepaskirstyta
paramos suma (ES + Valstybės biudžeto (VB)
lėšos), t.y. 60.535,72 Eur, perkeliama į iki šiol
nevykdomus veiksmus 1.2.3 (perkeliama suma
- 39.076,50 Eur) ir 1.2.5 (perkeliama suma 21.459,22 Eur), atitinkamai veiksmuose
proporcingai padidinant ir reikalaujamų
pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmes.
Valdybos protokolu taip pat nuspręsta pakeisti
1.2.3 ir 1.2.5 veiksmų tikslinių grupių amžių:
veiksme 1.2.3 pakeisti tikslinės grupės amžių,
nustatant, kad tikslinė grupė yra nuo 16 metų
amžiaus ir vyresni, o veiksme 1.2.5 - pakeisti
tikslinės grupės amžių, nustatant, kad tikslinė
grupė yra nuo 54 metų amžiaus ir vyresni.

VVG visuotinis narių susirinkimas
protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros
strategijos keitimo inicijavimą.
3.

4.

5.
6.

7.

Atnaujintos Kauno miesto
Žaliakalnio vietos plėtros
strategijos tvirtinimas VVG
visuotiniame susirinkime
Kauno miesto Žaliakalnio
vietos plėtros strategijos
vietos plėtros projektinių
pasiūlymų
vertinimo
ir
atrankos vidaus tvarkos
aprašo ir Kvietimo teikti
vietos plėtros projektinius
pasiūlymus
Nr.
3
patvirtinimas
Kvietimo teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus Nr. 3
paskelbimas
Vietos
plėtros
projektų
rengėjų mokymų vykdymas

2020-06-01

VVG visuotinis narių susirinkimas
protokolu Nr. 2 patvirtino atnaujintą Kauno
miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją

2020-06-01

VVG visuotinis narių susirinkimas
protokolu Nr. 2 patvirtino Kauno miesto
Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos
plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir
atrankos vidaus tvarkos aprašo, Kvietimų
plano, Atrankos kriterijų veiksmui 1.2.3.,
Atrankos kriterijų veiksmui 1.2.5.;
Kvietimo lapo dokumentus.

2020-06-03

Paskelbtas Kvietimas teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus Nr. 3 (Kvietimo
pabaiga: 2020-07-22d.)
Paslaugų teikimo sutartis su Žilvinu
Gelgota pasirašyta 2020-07-13. Mokymai
vietos plėtros projektų rengėjams buvo
vykdomi 2020 m. liepos 13-21
d.Apmokyta10 asmenų.
Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros
strategijos vietos plėtros projektų sąrašas
Nr. 3, rezervinis vietos plėtros projektų
sąrašas patvirtinti Kauno miesto
Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio

2020-07-13

Kauno miesto Žaliakalnio 2020-08-04
vietos plėtros strategijos
vietos plėtros projektų sąrašų
patvirtinimas
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8.

Vietos plėtros projektinių 2020-08-05
pasiūlymų
vertinimo
ataskaitos pateikimas

narių susirinkimo protokolu Nr. 3.
Vidaus reikalų ministerijai pateikta
Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius
pasiūlymus Nr. 3 vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ataskaita.

1.2. Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ , projekto kodas 08.3.1-ESFA-K-413-01-00572
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Įvykdymo
terminas
Projekto
įgyvendinimas Nuo 2020pagal
Jungtinės
veiklos 01-01 iki
sutartį, 2017-11-27, Nr. 1 2020-12-31
(atnaujintą 2018-02-06)

Pastabos
Per 2020 m. vykdytos veiklos:
2.2.1. Skaitmeninio raštingumo gebėjimų
ugdymo mokymai;
2.2.2. Užsienio kalbų (anglų) mokymai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pavesti 2
mokymai 2 grupėms po 8 dalyvius.
Veiklose dalyvavo – 16 tikslinės grupės
asmenų. Veikla 1.2.1. susitikimų su
darbdaviais organizavimas nevykdyta.
Veiklų įgyvendinimą didesne apimtimi
sąlygojo Lietuvoje įvestas karantinas, bei
dalyvių norinčių dalyvauti mokymuose
skaičiaus sumažėjimas.
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Projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ pareiškėjas ir pagrindinis vykdytojas – VšĮ „Kartu stipresni“. Projektas skirtas socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose.
Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos
gavėjams. Projekto tikslas - Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į
darbo rinką teikimas. Projekto uždaviniai: teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas;
stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas. Projekto veiklos:
individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; bendrųjų su
darbu susijusių gebėjimų ugdymas; praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; naudojimosi metodinėmis priemonėmis
mokymai projektą vykdančiam personalui; moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai. Projekto rezultatas ir
nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40
proc. pradės mokytis, dirbti esamose darbo vietose arba dirbti savarankiškai. Projekto veiklos bus vykdomos 40 mėnesių. Projekto
sutartis pasirašyta 2018-04-03.

3

