Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisyklių 5 priedas
PATVIRTINTA
Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
visuotinio narių susirinkimo
(2020 m. birželio 29 d. protokolas Nr. 14)

KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)
REZERVINIS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr. 1
1
2
Eil. Nr.
1.
Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

3
UAB "Finansinės ir verslo paslaugos", Kniaudiškių g. 28-4, Panevėžys;
Teisininkė Martyna Lukoševičienė: el. p. martyna.kontrimaite@gmail.com;
tel. (8 614) 49882.

Kupiškio miesto gyventojų ekonominio efektyvumo didinimas

4
5
6
Preliminari projekto tinkamų finansuoti

Iš viso

40379,00

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
33760,20

7

8
2020.09.01

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
6618,80 (iš jų:
2379,00 Eur –
privačios lėšos;
4239,80 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

4239,80 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – skatinti Kupiškio miesto gyventojų ekonominį aktyvumą, sudarant
sąlygas dalyvauti neformaliose mokymosi programose siekiant pagarinti jų darbinę
padėtį.
Projekto uždaviniai:
1.1. Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, skirtų ekonomiškai neaktyviems Kupiškio
miesto gyventojų verslumui didinti ir darbinės padėties gerinimui.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Suorganizuotas informacinis renginys dalyvių pritraukimui (dalyvių skaičius –
40).
1.1.2. Dalyvavimas renginyje „Efektyvus metų startas 2021“ (dalyvių skaičius – 30).
1.1.3. Įgyvendinta neformaliojo ugdymo programa, skatinanti imtis ekonominės veiklos
ekonomiškai neaktyvius Kupiškio miesto gyventojus (dalyvių skaičius – 30).
1.1.4. Konsultacijų teikimas (dalyvių skaičius – 30).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 30;
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 3.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius – 6.
– Darbingi asmenys,kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projektoveiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose), skaičius – 6.

2.2.1 Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant
Vietos plėtros
strategijos (toliau - pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiaj
ai institucijai
terminas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

40379,00

IŠ VISO:

33760,20 6618,80 (iš jų:
2379,00 Eur –
privačios lėšos;
4239,80 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos)

