PATVIRTINTA
Lazdijų miesto vietos veiklos
grupės valdybos
2020 m. balandžio 10 d.
sprendimu (Protokolas Nr. 2 )
LAZDIJŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMAS
TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL
2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ
VEIKSMUI Nr. 1.1.1.
Lazdijų miesto vietos veiklos grupė (toliau – miesto VVG) kviečia teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus dėl 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“:
Vietos plėtros strategijos veiksmas
arba atskiros veiksmo dalys, kuriam
(kurioms) įgyvendinti skelbiamas
kvietimas

1.1.1. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų
(informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto,
asmens higienos ir priežiūros, sociokultūrinių ir
savipagalbos paslaugų organizavimą, psichologinės
pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą) socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims.

Remiamos veiklos

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų
esamai socialinei atskirčiai mažinti:
10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų, išskyrus Aprašo 10.1.2
papunktyje nurodytas veiklas, (pvz.: maitinimo, transporto,
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo,
sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės
priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės
ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę
atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
10.1.2. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimas
apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas
reikalingas paslaugas, ir (arba) tarpininkavimas ir
atstovavimas šias paslaugas gaunant, ir (arba) konsultavimas;
šiame papunktyje vartojamos informavimo, tarpininkavimo ir
atstovavimo bei konsultavimo sąvokos suprantamos taip,
kaip jos apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge,
patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
„Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
10.1.3. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių
bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų
organizavimas, vykdymas ir (ar) kita);
10.4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų,
reikalingų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytoms
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veikloms vykdyti, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai
įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti,
kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų
miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos
grupėmis); šiame papunktyje nurodytas bendradarbiavimo ir
informacijos sklaidos tinklas suprantamas kaip
bendradarbiavimo forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia
bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų grupes ir
įgalina juos dalytis informacija, žiniomis, patirtimi ir (ar)
kitais būdais telktis vardan bendro tikslo;
10.5. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat
savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir
savanorius priimančių organizacijų konsultavimas,
informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių
mokymas, remiama tiek, kiek reikia Aprašo 10.1–10.4
papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti; šiame
papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos
projekte vykdomos kartu su bent viena iš Aprašo 10.1–10.4
papunkčiuose nurodytų veiklų.

Tinkami pareiškėjai, partneriai

Kvietimui skiriama Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų
(toliau – paramos lėšos) ir Lazdijų
rajono savivaldybės biudžeto lėšų
suma
Didžiausia galima vietos plėtros
projektui skirti paramos lėšų ir (jei
taikoma) savivaldybės biudžeto lėšų
suma

Pareiškėjai:
Vieši ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
(Lazdijų mieste), Lazdijų rajono savivaldybės
administracija. Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai
institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas
Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2
metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos
grupėms ir biudžetinėms įstaigoms).
Partneriai:
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą
vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje (Lazdijų mieste) ar besiribojančiose
teritorijose (Lazdijų, Druskininkų, Alytaus, Kalvarijos,
Marijampolės rajonuose ir Alytaus mieste);
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų, Druskininkų, Alytaus, Kalvarijos,
Marijampolės rajonų ir Alytaus miesto administracijos.
Pareiškėju ir partneriu gali būti ir juridinių asmenų
filialai, atstovybės.
Plačiau žr. PFSA II skyrių
Kvietimui skirta paramos lėšų suma - 31345,86 eurų.
Savivaldybės biudžeto lėšos – 3291,32 eurų.

Tinkamo finansuoti projekto vertė ne mažesnė nei
10.000 Eur ir ne didesnė nei 70.000 Eur.
Savivaldybės prisidėjimas – 10,5 proc. arba ne daugiau
kaip 7350 Eur.
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Pareiškėjų prisidėjimo prie vietos
plėtros projekto nuosavu įnašu
reikalavimai
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų
pateikimo terminas

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų
pateikimo būdas ir vieta

Informacija apie galimų pareiškėjų
mokymą, konsultavimą

Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda ne
mažiau nei 5 proc. įnašu – nemokamu savanorišku
darbu.
Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. balandžio 13 d. iki 2020
m. gegužės 29 d. 12.00 val. Jei vietos plėtros projektinis
pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2020 m. gegužės 29
dienos datos pašto žyma vietos plėtros projektinis
pasiūlymas laikomas pateiktas laiku. Pareiškėjas gali
teikti tik vieną projektinį pasiūlymą pagal šį kvietimą
Pareiškėjai parengtus projektinius pasiūlymus turi
pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių
pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai
(pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti
VVG registruotu laišku Vilniaus g. 1, Lazdijai arba
skenuoti dokumentai atsiųsti el. paštu
varnelis.marius@gmail.com.
Konsultacijos teikiamos 2020 m. balandžio 21 d. - 2020
m. gegužės 22 d., darbo dienomis nuo 13 iki 17 val.,
konsultacijas teiks Lazdijų miesto VVG vadovas Marius
Varnelis, tel. 8 687 88586, el. paštas
varnelis.marius@gmail.com ir Sonata Dumbliauskienė,
tel. 8 688 80649, el. p.
sonata.dumbliauskiene@lazdijai.lt

Informacija apie reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, pagal kvietimą Nr. 4
rengdami ir Lazdijų miesto VVG teikdami vietos plėtros projektinius pasiūlymus, ir miesto VVG,
atlikdama projektinių pasiūlymų vertinimą, projektų atranką, taip pat kita su vietos plėtros projektų
vertinimu susijusi informacija pateikiama Vietos plėtros projektų atrankos ir finansavimo sąlygų
gairėse pareiškėjams dėl Lazdijų miesto vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 4 teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus pagal 2016-2022 metų Lazdijų miesto vietos plėtros strategiją (toliau –
Gairės pareiškėjams). Gairės pareiškėjams skelbiamos interneto svetainėje http://www.lazdijai.lt/lit/miesto-vvg/30237779, taip pat su jomis galima susipažinti vietos veiklos grupės būstinėje adresu:
Vilniaus g. 1, Lazdijai.

