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RENGIAMI FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAI
Kalvarijos vietos plėtros grupė,
vadovaudamasi Vietos projektų,
įgyvendinamų
bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Žemės ūkio
ministro 2016 m. rugsėjo 21 d.
įsakymu Nr. 3D-544, pradėjo
rengti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus. Pirmasis
kvietimas teikti paraiškas bus
skelbiamas pagal 2 priemones:“
Kaimo gyventojų sutelktumo
skatinimas“ ir „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“. Šiuo metu LR
Žemės ūkio ministerija rengia esminį Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimą, todėl

finansavimo
sąlygų
aprašų
rengimas kol kas pristabdytas.
Parengti
finansavimo
sąlygų
aprašai iki kvietimo teikti vietos
projektų paraiškas paskelbimo
turės būti suderinti su Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos. Tikimės pirmąjį
kvietimą paskelbti kitų metų I
ketvirtį.
Besirengiantieji teikti paraiškas
turėtų atkreipti dėmesį, kad po
pirminės vietos projekto paraiškos
patvirtinimo bus neleidžiama
įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti
kitomis. Todėl rengiant vietos
projekto paraišką labai svarbu
gerai apgalvoti ir tinkamai suplanuoti projekto išlaidas.

Vietos projektų paraiškos bus
teikiamos dviem etapais. Pradžioje
bus teikiamos pirminės vietos
projekto paraiškos, aprašant projekto idėją bei numatant planuojamas išlaidas. Atlikus vietos projektų pirminių paraiškų pridėtinės
vertės (kokybės) bei planuojamų
išlaidų
tinkamumo
vertinimą,
daugiausiai balų surinkę pareiškėjai turės galimybę pateikti galutines vietos projektų paraiškas.
VVG darbuotojai konsultuos pareiškėjus bendraisiais ir techniniais
vietos projektų paraiškų pildymo
klausimais, t.y. susijusiais su vietos
projekto paraiškos pildymu, išskyrus dalį, skirtą vietos projekto idėjai
aprašyti.

SOCIALINIS VERSLAS: NAUJI IŠŠŪKIAI IR NAUJOS GALIMYBĖS
Socialinis verslas – tai verslo
modelis, tačiau jis orientuotas ne
tik į pelno siekimą. Privaloma
sąlyga – jis siejamas su
socialiniais
tikslais
ir
prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo
ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, veikloje taikomos socialinės inovacijos. Socialinis
verslas
sprendžia
socialines problemas ir iš to
gauna pelną, taip pat įvairiose
srityse ugdo verslumą. Socialinį
verslą gali vykdyti ir pelno
siekiančios
įmonės,
ir
nevyriausybinės organizacijos.

Tačiau sąvoka „Socialinis verslas“
vis tik daugumai dar gana nauja ir
kyla daug klausimų, susijusių su
socialinio verslo galimybėmis.
Gruodžio 9 d. įvykusios Programos
„Leader“ ir žemdirbių mokymo
metodikos centro organizuotos
vaizdo konferencijos „Ar socialinio
verslo idėja atitinka socialinio
verslo koncepcijos kriterijus?“
metu lektorius Žilvinas Gelgota
bandė į kai kuriuos klausimus
atsakyti. Pirmoje konferencijos
dalyje lektorius apžvelgė socialinio
verslo tikslą, kriterijus, privalumus,
subjektus, nurodė tradicinio ir
socialinio verslo skirtumus.

Antrojoje dalyje lektorius atsakinėjo į dalyvių „gyvai“ užduotus ir
iš anksto pateiktus klausimus apie
socialinio verslo idėjas, ar jos
atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus, paaiškino, kokių
aspektų trūksta, kad idėja atitiktų
socialinio verslo koncepciją.
Rengiantis VPS priemonės „NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
įgyvendinimui, kviečiame pažiūrėti
konferencijos
vaizdo
įrašą:
http://www.leaderlietuva.lt/news/
562/81/Vaizdo-konferencija- Arsocialinio-verslo-ideja-atitinkasocialinio-verslo-koncepcijoskriterijus.html

KALVARIJOS VVG BAIGĖ ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „KALVARIJOS JAUNIMAS:
BENDRADARBIAUJU, VEIKIU, ATRANDU“
Kalvarijos VVG baigė įgyvendinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamą projektą „Kalvarijos jaunimas: bendradarbiauju, veikiu, atrandu". Projektas
įgyvendintas su partneriais:
Kalvarijos savivaldybės viešąja
biblioteka ir UAB „Vilkijos
gija“. Projekto tikslas – padėti
spręsti
Kalvarijos
jaunimo
užimtumo problemas, plėtojant
tarpinstitucinį
bendradarbiavimą. Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
projektui
skyrė
2086,70 Eur, partneris UAB
„Vilkijos gija“ skyrė papildomą
finansavimą – 100,00 Eur.
Projekte dalyvavo 14-29 m.
Kalvarijos savivaldybės jaunimas, iš viso 35 asmenys.
Įgyvendinant projektą buvo
suorganizuoti mokymai „Sava-

rijampolės kolegijos, Marijampolės
profesinio rengimo centro, Marijampolės darbo biržos atstovai, o
profesinio rengimo centro moksleivės demonstravo įgūdžius, įgytus
besirengiant
kirpėjo,
floristo,
padavėjo ir barmeno profesijoms –
pamatėme sukurtą dieninę proginę
šukuoseną,
rudeninę
puokštę,
siję su karjera. Vizito UAB serviruotą stalą.
"Vilkijos gija" Kalvarijos siuvimo
ceche metu jaunimas įgijo teorinių
ir praktinių siuvimo įgūdžių. Taip
pat jaunieji savanoriai projekto
metu prisidėjo prie Kalvarijos
savivaldybės viešosios bibliotekos
vykdomų renginių bei padėjo
organizuoti ir pravesti renginius:
„Garsiniai
skaitymai „Mano
pirmoji pasaka“ bei „Mažoji knygų Projekto pabaigoje įvyko susimugė“. Vykdant projektą jaunimas tikimas, kurio metu projekto
noriai prisidėjo prie dar vienos partneriai susitarė dėl bendros
veiklos – žygio „Lietuvos himną veiklos ateityje, siekiant pasidalinti
giedosiu Punske“ organizavimo, informacija apie jaunimo situaciją

norystė - kelias į visuomenę ir
karjeros link". Mokymų daly- viai
susipažino
su
savanorystės
galimybėmis, su vietine, nacionaline ir tarptautine programa, su priimančiomis organizacijomis, sužinojo, ką galima
išmokti,
gauti
ir
duoti
savanorystės metu, kuo tai su-

viešinimo, o taip pat sudarė
jaunimo komandą ir dalyvavo
šiame
renginyje,
pasipuošę
projektą viešinančiais marškinėliais ir kepuraitėmis. Projekto metu
taip
pat
įvyko
profesinio
orientavimo konferencija, kurioje
pranešimus skaitė Kalvarijos
savivaldybės administracijos, Ma-

savivaldybėje, apie bendrus renginius, apie galimybę didinti savivaldybės jaunimo užimtumą bei
įtraukti jaunimą į vykdomą veiklą
savo institucijose, o kaip rezultatas
ir veiklos tęstinumo užtikrinimas
buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo tinklo sutartis.

Informaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:
www.zum.lrv.lt
www.nma.lt
www.leaderlietuva.lt
www.kaimotinklas.lt
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