Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 5 priedas

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Miesto vietos veiklos grupės "Jurbarkas"

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)
PATVIRTINTA
Miesto vietos veiklos grupės "Jurbarkas" visuotinio
susirinkimo 2019 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. NAR2019/4

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
NR.
1.2
(nurodomas sąrašo numeris)
Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(eurais)

Eil. Nr.

1

1.

2.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Vietos plėtros projekto
(toliau – projektas)
preliminarus pavadinimas

2

3

UAB "Jurbarko laikas"

UAB "Lanmeta"

Pagalba jaunam verslui
Jurbarko mieste

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai
įgyvendinimo rodikliai

4

Vietos plėtros strategijos (toliau
- strategija) įgyvendinimo
Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
veiksmo, kuriam įgyvendinti
reikšmės
skirtas projektas, numeris ir
pavadinimas

5

Projekto tikslas-padėti susikurti jaunam verslui
Jurbarkr.uždaviniai -1.sukurti sąlygasverslo subjektams pradėti
veiklą,2 padėti įsileiti į darbo rinką, perteikti žinias, skatinti
verslumą, suteikiant profesinę kompetencijas ir darbo įgūdžius. projekto dalyvių skaičius 10, Naujų
verslų skaičius 5, padėties pagerėjo
veiklos: patalpų remontas (35kv.m), Naujos kompiuterinės
įrangos įsigijimas (35 komplektai), įrangos nuoma(prekybinis darbo rinkoje 10
kioskas ir automobilis, patalpos foto studijai) konsultacijos ir jų
fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto tikslas – patyrusio verslo mentorystės dėka sukurti
naujus verslus, uždaviniai:verslo mentorystė, patalpų
pritaikymas. Mentorystė:Individualiuose verslo mentorystės
Jauno verslo ugdymas
užsiėmimai išvykos į kitus miestus – 3; Kvalifikacijos kėlimo
Jurbarke, V. Kudirkos 25 renginiai-seminarai – 12, kursai – 3, Web seminarai-12
Patalpų pritaikymas: suremontuotos 4 patalpos, įsigijama
įranga: 15 įrenginių.

Jauno verslo subjektų skaičius – 10,
Naujų verslų skaičius 5, padėties
pagerėjo darbo rinkoje 10

Iš viso

Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Papildomi reikalavimai projektui

6

7

8

9

10

11

2 strategijos tikslo skatinti
gyventojų įsitraukimą į darbo
rinkąir neseniai įsikūrusio verslo
plėtrą, 2.1.2 uždavinys priemonių
savarankiškai veiklai vykdyti
suteikimas

5000,00 Eur

42000,00 Eur

8000,00 Eur

8/1/2019

x

2 strategijos tikslo skatinti
gyventojų įsitraukimą į darbo
rinką ir neseniai įsikūrusio verslo
plėtrą, 2.1.2 uždavinys priemonių
savarankiškaai veiklai vykdyti
suteikimas

50000,00 Eur

42000,00 Eur

8000,00 Eur

7/18/2019

x

100000,00 Eur

84000,00 Eur

16000,00 Eur

IŠ VISO:

