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ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMAS ATRANKAI NR. 4 

TEIKTI BENDRUOMENIŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

1. Vietos plėtros strategijos 

pavadinimas 

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija 

2. Vietos plėtros strategijos 

teritorija 

Šiaulių miestas 

3. Vietos plėtros strategijos 

tikslas 

1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį 

pasitelkiant savanorišką veiklą. 

 

4. Vietos plėtros strategijos 

uždavinys, veiksmas (-ai) 
Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę 

atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

Veiksmas: organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas 

(integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias 

alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo 

problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę 

atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų 

šeimos nariams (ypatingai  signalinėms ir socialinės 

rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į 

visuomenės gyvenimą. 

5. Projektiniams pasiūlymams 

įgyvendinti numatoma skirti 

suma.  

 

Preliminarus vietos plėtros 

projektinio pasiūlymo 

biudžetas 

Bendra suma 178586,57 eurų (šimtas septyniasdešimt 

aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši 

eurai 57 ct). 

 

Didžiausia galima vieno projektinio pasiūlymo suma 

negali viršyti 59528,86 Eur (penkiasdešimt devyni 

tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai 86 ct.). 

Projektinio pasiūlymo lėšų suma gali didėti tik nuosavo 

įnašo dalimi. 

6. Tinkami vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų teikėjai 

- Viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos 

vykdymo vieta yra Šiaulių miesto vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje. 

- Savivaldybė, kurios teritorijoje įgyvendinama 

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija, 

administracija. 
Žr. Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo II skyrius  

7. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas ir 

tvarka 

Projektinis pasiūlymas pristatomas į Šiaulių miesto 

vietos veiklos grupės buveinę, adresu Vilniaus g. 88, 7 

kab. Šiauliai. 
Žr. Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo 50 punktas  

 



8. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rinkimo laikotarpis 

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. 

liepos 24 d. 15.00 val. 

9. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos kriterijai ir 

vertinimo balai 

Projektiniai pasiūlymai vertinami pagal Šiaulių miesto 

vietos veiklos grupės nustatytus bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo  

administracinės atitikties, naudos ir kokybės vertinimo 

kriterijus. 
Žr. Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo 3 priedas  

10. Informacija apie reikalavimus 

projektiniams pasiūlymams. 

Reikalavimai pateikti Šiaulių miesto vietos plėtros 

strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų 

socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ 

uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę 

atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“  įgyvendinimui 

bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos apraše. 

 

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2017 m. liepos 21 d. darbo dienomis 9.30–11.30 

val. adresu Vilniaus g. 88 (reikalinga išankstinė registracija). 

Smulkesnė informacija ir registracija: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62. 
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