
Vertinamų 

projektų skaičius, 

vnt.

Projektuose 

numatytas 

reikalingų 

paramos lėšų** 

poreikis (eurais)

Planuojama 

projektų 

įtraukimo į 

vietos plėtros 

projektų sąrašą 

(toliau - projektų 

sąrašas) data 

(metai, mėnuo, 

diena)

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

planuojama 

įtraukti projektų 

į projektų sąrašą 

(eurais)

Kvietimo 

paskelbimo data 

(metai, mėnuo, 

diena)

Kvietime 

nurodytas 

terminas 

projektams 

pateikti 

(metai, 

mėnuo, diena)

Pagal 

kvietimą 

planuojama 

projektams 

paskirstyti 

paramos 

lėšų** suma 

(eurais)

Planuojama 

projektų 

įtraukimo į 

projektų 

sąrašą data 

(metai, 

mėnuo, 

diena)

Projektų atrankos 

kriterijų patvirtinimo  

data (metai, mėnuo, 

diena)

Planuojama 

kvietimo 

paskelbimo data 

(metai, mėnuo, 

diena)

Planuojamas 

kvietime nurodyti 

terminas 

projektams 

pateikti (metai, 

mėnuo, diena)

Pagal kvietimą 

planuojama 

projektams 

paskirstyti 

paramos lėšų** 

suma (eurais)

Planuojama 

projektų įtraukimo 

į projektų sąrašą 

data (metai, mėnuo, 

diena)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.1. Socialinės 

rizikos vaikų ir 

jaunimo užimtumas 

per sociokultūrines 

veiklas.

2018-06-08 

protokolas Nr. 

2017/15

2019 m. balandžio 

mėn.

2019 m. gegužės 

mėn.

12670,78 2019 m. birželio - 

liepos mėn.

1.1.2. Senjorų, 

neįgaliųjų, vienišų 

asmenų 

sociokultūrinis 

užimtumas ir 

pabėgėlių 

sociokultūrinės 

intergracijos veiklos.

2018-06-08 

protokolas Nr. 

2017/15

2019 m. balandžio 

mėn.

2019 m. gegužės 

mėn.

48704,38 2019 m. birželio - 

liepos mėn.

2.1.1 Jaunimo (iki 29 

m.) verslumo įgūdžių 

ugdymas.

2018-06-08 

protokolas Nr. 

2017/15

2019 m. balandžio 

mėn.

2019 m. gegužės 

mėn.

38782,49 2019 m. birželio - 

liepos mėn.

Iš viso 100157,65

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 1  

priedas

(Vietos plėtros projektų atrankos plano forma)

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

** Paramos lėšos -  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kurias skiria Vidaus reikalų ministerija projektui įgyvendinti. 

Informacija apie VVG planuojamus paskelbti kvietimus

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS

Uždavinys Nr. 1.1 Socokultūrinių užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

TIKSLAS Nr. 2.  Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Uždavinys Nr. 2.1 Didinti neaktyvių darbingų asmenų, ypatingai jaunimo, galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Paaiškinimai, 

komentarai

Informacija apie vietos veiklos grupės (toliau - VVG) vertinamus vietos 

plėtros projektinius pasiūlymus (toliau - projektai)

Informacija apie VVG paskelbtus kvietimus teikti projektus 

atrankai (toliau  - kvietimai), pagal kuriuos projektų 

pateikimo terminas dar nepasibaigęs 

Vietos plėtros 

strategijos (toliau - 

strategija) veiksmo 

numeris ir 

pavadinimas, nurodytas 

strategijoje*

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) 

veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. 

TIKSLAS Nr. 1 Mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste.

                                2019-03-20

                                    (formos užpildymo data)

(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Pirmininkė
(parašas) (vardas, pavardė)

Zita Ringelevičienė


