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Šiaulių miesto vietos veiklos grupės misija

 Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant
vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius.

 Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes
skatinti Šiaulių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti
rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei
programas Šiaulių miesto teritorijoje.
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AKTYVIOMS VIETOS BENDRUOMENĖMS – DVIGUBAI DAUGIAU 
ES INVESTICIJŲ

„Mūsų siekis – padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, 
o asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių – lengviau įsilieti į darbo rinką, paskatinti juos imtis savarankiško 

darbo ar verslo ir darbo rinkoje gebėti patiems išsilaikyti“ (VRM viceministras Arnoldas Abramavičius)

• Naujajame finansavimo periode BIVP lėšos bus ne tik iš Europos socialinio fondo, bet ir iš Europos 
regioninės plėtros fondo – tai reiškia, kad bus finansuojama daugiau „kietųjų“ investicijų. Taip pat 
naujajame periode bus investuojama ir į vietos plėtros strategijų veiksmus, padedančius socialinio 
verslo kūrimui ir plėtrai.

• BIVP teritorinis investavimo metodas - kai iniciatyvą perima vietos bendruomenės žmonės, kurie 
geriausiai žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir poreikius, kuriems svarbu šiuos poreikius 
patenkinti, išspręsti vietos bendruomenei kylančias problemas ir efektyviausiai panaudoti ES 
investicijas.

Informacija
https://miestobendruomene.lt/naujienos/aktyvioms-vietos-bendruomenems-dvigubai-daugiau-es-investiciju/ 3
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2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
4.7. uždavinys "Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų
dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių„

(ESF+) Investicijos skirtos:

- taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims; 

- padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą; 

- padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje 
išsilaikyti. 

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir išėję
iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai.

Stebėsenos rodikliai:

- BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir
(ar) darbo rinkoje, dalis (40 proc.)

- BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.
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2021–2027 m. ES fondų investicijų programa
4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje
padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant
integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas: 

- socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės 
gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra, 

- per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų 
sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt. 

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai,
priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.);
asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms;
nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir
priešmokylinio amžiaus vaikai

Stebėsenos rodikliai:

- Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

- Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai

- Paramą gavusios įmonės (iš jų: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės įmonės)

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.
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VRM kvietimų  teikti  projektus  planas

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių 7 priedas

Kvietimai
• Vietos plėtros strategijų rengimas 

• Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 
administravimas

• Vietos plėtos strategijų įgyvendinimas
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VRM kvietimų teikti projektus planas

Vietos plėtros strategijų rengimas 

Iki spalio mėn. 1 d.

• Pažangos priemonė: didinti visuomenės įsitraukimą į 
vietos problemų sprendimą

• Finansuojamos projektų veiklos: 1 veikla 
,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo 
(BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų 
rengimui“

• Galimi pareiškėjai: VVG

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 
administravimas

2023 m. rugpjūčio mėn.       –2024 m. sausio mėn.

• Pažangos priemonė: didinti visuomenės įsitraukimą į 
vietos problemų sprendimą

• Finansuojamos projektų veiklos: 2 veikla ,,BIVP 
metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų 
administravimui“

• Galimi pareiškėjai: VVG
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Šiaulių miesto vietos 
plėtros strategijos (VPS) 

rengimas

Terminas 2023-05-30
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Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos rengimas
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VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS STRUKTŪRA IR TURINYS

- Gyvenamosios vietovės bendruomenės dalyvavimo rengiant strategiją eiga

- Vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas

- Teritorijos, kuriai rengiama vietos plėtros strategija, gyventojų skaičius, gyventojų apibūdinimas, tikslinės gyventojų 
grupės, į kurias bus orientuota vietos plėtros strategija: gyvenamosios vietovės marginalizuotos bendruomenės, 
neįgalieji, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, nedirbantis, nestudijuojantis, nesimokantis, 
mokymuose nedalyvaujantis, mažiau galimybių turintis jaunimas, migrantai, pabėgėliai, kiti socialinę atskirtį patiriantys 
asmenys ir pan.

- Teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizė, trumpai aprašant svarbiausius socialinei, ekonominei, 
demografinei šios teritorijos būklei įtaką darančius teigiamus ir neigiamus veiksnius ir jų tarpusavio sąsajas, šiuos 
veiksnius apibūdinančius rodiklius palyginant su šalies ir kitų miestų arba miesto dalių rodikliais, ir stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė.

- Aprašomi miesto VVG atlikti vietos plėtros strategijos projekto viešieji pristatymai ir konsultacijos dėl vietos plėtros 
strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų su gyvenamosios vietovės bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
įmonėmis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis (aprašant, kuriais vietos plėtros strategijos rengimo 
etapais šios strategijos projektas buvo viešinamas, ir konsultuojamasi, dėl kokių klausimų taikyti konsultavimosi būdai, 
pagrįsta, kad pasirinkti viešinimo ir konsultavimosi būdai pakankami, siekiant užtikrinti kuo platesnį visų gyventojų 
grupių įtraukimą), ir pagrindiniai konsultavimosi rezultatai.

- Kita informacija, pateikta Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklese https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1
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Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas
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Veiklos:

- Informaciniai seminarai-diskusijos

- Konsultacijos

- BIVP projektinių pasiūlymų teikimas (NVO ir kt.)

- Darbo grupės posėdžiai

- Vieši susitikimai su bendruomene (apklausos rezultatų, idėjų, SSGG analizės, tikslų, 
uždavinių ir kt. pristatymas, pastebėjimai, pasiūlymai ir kt.)

- VPS projekto pristatymas Šiaulių m. tarybai 

- Viešinimas

- Kita veikla, susijusi su VPS rengimu
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BIVP projektinių 
pasiūlymų teikimas
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2023 m. vasario 11 d.– kovo 20 d.
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Reikalavimai
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Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 
Šiaulių m. (vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija); savivaldybės, kurios 
teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija.

- Teikiant projektinį pasiūlymą 4.7. uždaviniui įgyvendinti, vieno projekto bendra lėšų 
suma 30000–50000 Eur. Vienam projekto tikslinės grupės dalyviui tenkanti bendra 
projekto lėšų suma ne daugiau kaip 2000 eurų (du tūkstančiai eurų).

- Teikiant projektinį pasiūlymą 4.9. uždaviniui įgyvendinti, vieno projekto bendra lėšų 
suma ne daugiau kaip 70000 eurų.
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Konsultacijos:
• Strategijos rengimo,

• Dalyvavimo Strategijos rengimo etape,

• Projektinių pasiūlymų teikimo Strategijos rengimui,

• Kitais jums rūpimais klausimais. 

Šiaulių m.  VVG  kontaktai

El.p. vvgsiauliai@gmail.com

Tel. 867526246

www.siauliaivvg.lt
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