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Projekto tikslas: teikti reikalingą konsultacinę, metodinę ir mokymo 

pagalbą jaunam grožio paslaugų verslui, stiprinti verslo pradžiai 

reikalingus įgūdžius, sudaryti galimybę naudotis reikiama įrangą ir 

priemonėmis.

 1. Uždavinys. Suteikti informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas 

jaunam grožio specialistų verslui.                                                                                            

1.1. Veikla. Projekto dalyvių paieška, informacijos apie projekto veiklas 

sklaida, dalyvių poreikių identifikavimas. 20 jauno verslo atstovų.                                                                                                     

1.2. Veikla. Konsultacijų teikimas. Grupinės konsultacijos. Per projekto 

laikotarpį bus pravesta 30 grupinių konsultacijų, kuriose dalyvaus  ne 

mažiau kaip 20 jauno verslo atstovų. Individualios konsultacijos. 

Konsultacijos vyks visą projekto įgyvendinimo laikotarpį 30 mėn. kuriose 

dalyvaus  ne mažiau kaip 20 jauno verslo atstovų.                                                                                                                             

1.3. Veikla. Mokymų ciklas skirtas bendrųjų verslo bei profesinių įgūdžių 

stiprinimui. Pravesti 8 mokymai siekiant visapusiškai stiprinti jauno verslo 

atstovų - projekto dalyvių kompetencijas bendrųjų verslo  ir profesinių 

įgūdžių srityse. 20 jauno verslo atstovų.                                                                                          

2. Uždavinys. Stiprinti jauno verslo subjektų praktinius įgūdžius 

suteikiant visą reikiamą metodinę pagalbą.                                                                                         

2.1. Veikla. Praktinių profesinių įgūdžių stiprinimas ir metodinės pagalbos 

teikimas. Praktinė pagalba grožio paslaugas teikiančių specialistų 

savarankiškos veiklos organizavimui.  Grožio paslaugų teikimui reikiamų 

priemonių pristatymas. Jauno verslo atstovų darbas su verslo mentoriumi. 

Paslaugas gaus 20 jauno verslo atstovų.                                                                                

2.2. Veikla.  Išvykų į kasmetines tarptautines grožio industrijos parodas 

organizavimas. Veikloje dalyvaus 16 jauno verslo atstovų.
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Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti skirtas 

projektas, numeris ir 

pavadinimas

IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Eil. 

Nr.

 Vietos plėtros projekto 

(toliau – projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 5 priedas

"Dalinamės 

patirtimi, 

stipriname jaunus 

verslus"

Uždaroji akcinė 

bendrovė 

"RIGERA", 

rigerauab@gmail.c

om,                        

tel. 8-676-85986,                             

Stoties g. 28 A, 

Utena.

1.

NR.        5                                

105 319,66 97 420,69 7 898,97 2019-04-012.2.2. Veiksmas.  

Priemonių 

savarankiškai 

veiklai vykdyti 

suteikimas.

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), dalyvių skaičius - 20 jauno 

verslo atstovų;                                                         

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt;                                                                     

3. Įmonių ar fizinių asmenų gavusių verslo 

konsultacijas skaičius, dalyvių skaičius - 20 

jauno verslo atstovų.                                                                                              

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

BIVP projektų  veiklų dalyvių, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose - 20 jauno verslo 

atstovų.                         

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Utenos miesto vietos veiklos grupė
(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)


