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Vietos plėtros strategijos 

teritorija 

Jurbarko miestas 

Vietos plėtros strategijos tikslas Bendradarbiaujant su vietos bendruomenių, 

nevyriausybinių organizacijų, verslo, vietos valdžios 

atstovais didinti įsidarbinimo mieste galimybes, skatinti 

gyventojų ir bendruomenių socialinę integraciją, 

bendradarbiavimą ir verslumą. 

Vietos plėtros strategijos 

uždavinys, veiksmas (-ai), 

kuriam įgyvendinti skelbiamas 

kvietimas teikti vietos plėtros 

pasiūlymus (toliau – 

Kvietimas) 

2.2. uždavinys. Tobulinti verslumo įgūdžius. 

2.2.1. veiksmas. Konsultacijos verslo plėtros klausimais 

jauno verslo subjektams. 

Remiamos veiklos Tikslinės grupės informavimas, konsultavimas (taip pat 

mentorystė), mokymas, metodinės pagalbos ir kitų 

paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas.  

Tinkami pareiškėjai - Pareiškėjais ir partneriais gali būti juridiniai 

asmenys bei juridinių asmenų filialai ir atstovybės 

- Pareiškėjas savo veiklą turi vykdyti (veikti) vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje 



- Pareiškėjas ir partneriai turi turėti teisę (pagal 

įstatus, nuostatus) užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti 

skirtas projektas 

- Pareiškėju negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių 

kontroliuojamas juridinis asmuo 

- Partneriu negali būti savivaldybės administracija 

Reikalavimai vietos plėtros 

projektams 

Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai turi atitikti 

bendruosius reikalavimus projektams (susipažinti galima 

PFSA atmintinėje www.jurbarkas.info/lt/vvg-

jurbarkas/veikla/kiti-dokumentai/) 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai 

Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai vertinami pagal 

Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui 

administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės 

inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų aprašo 

1 priede nurodytus atrankos kriterijus 

(www.jurbarkas.info/lt/vvg-jurbarkas/veikla/kiti-

dokumentai/ ) 

Paramos intensyvumas Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 

84 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne 

mažiau nei 6 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Jurbarko rajono savivaldybė prie projekto finansavimo 

įsipareigoja prisidėti 10 proc. visų tinkamų finansuoti 

išlaidų. 

Kvietimui skiriama VPS 

paramos lėšų suma 

33600,00 Eur 

 

Mažiausia galima parama 

vienam vietos plėtros projektui 

įgyvendinti 

33600,00 Eur 

Didžiausia galima parama 

vienam vietos plėtros projektui 

įgyvendinti 

33600,00 Eur 

 

Finansavimo šaltiniai Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžetas, Jurbarko rajono 

savivaldybės biudžetas 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas 

(nurodomas paraiškų pradžios 

ir pabaigos teikimo terminas, 

įrašant metus, mėnesį, dieną, 

valandą, minutes) 

Projektinius pasiūlymus galima teikti nuo 2019 m. 

balandžio 1 d. 8.00 val. iki 2019 m. gegužės 1 d. 17.00 val. 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas 
Projektiniai pasiūlymai turi būti atsiųsti VVG registruotu 

laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime 

nurodytu VVG adresu. 

Teikiama: vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše 

nurodytais priedais) originalas, 1 kopija. 

Planuojami potencialių 

pareiškėjų mokymai, 

konsultacijos 

Mokymai projektų rengėjams 2019-03-14    08.30 val. 

Mokymai projektų vykdytojams 2019-03-29    08.30 val. 
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Konsultacijos teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 

val. iki 17.00 val. 

Mokymai vyks JTVIC konferencijų salėje adresu Dariaus 

ir Girėno g. 120A, Jurbarkas 

Kontaktai MVVG “Jurbarkas” administracijos direktorė Gaiva 

Mačiulaitienė  

El. p. direktore@jurbarkas.info, tel.: 8 685 12348 

MVVG „Jurbarkas“ administratorė Simona Pociūtė 

El. p. miestovvgjurbarkas@gmail.com, tel. 8 658 00231 

Vydūno g. 19, Jurbarkas 

Papildoma informacija - www.jurbarkas.info/lt/vvg-jurbarkas/ 

- 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 

priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas 

(TAR, 2018-12-28, Nr. 21742) 

- Jurbarko miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui 

administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės 

inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų aprašas 

(www.jurbarkas.info/lt/vvg-jurbarkas/veikla/kiti-

dokumentai/) 
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