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ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMAS ATRANKAI NR. 6 

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. „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir 

aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką 

bendradarbiavimą“. 

4. Vietos plėtros strategijos 

uždavinys, veiksmas (-ai) 
Uždavinys: „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai 

ir plėtrai“. 

Veiksmai:  

1. Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, 

bendradarbiavimo užtikrinimas ir reikiamos 

pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės 

platformą. 

2. Teikti paramą (priemonėms, įrangai) Šiaulių VVG 

teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra 

pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 

projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai. 
Žr. Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo III skyrius. 

5. Projektiniams pasiūlymams 

įgyvendinti numatoma skirti 

suma.  

 

Preliminarus vietos plėtros 

projektinio pasiūlymo 

biudžetas 

Bendra suma 278 121,32 Eur (du šimtai septyniasdešimt 

aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras 32 ct). 

 

 

Didžiausia galima vieno projektinio pasiūlymo suma 

negali viršyti 139060,66  Eur (vieną šimtą trisdešimt 

devynis tūkstančius šešiasdešimt eurų, 66 ct). 

Projektinio pasiūlymo lėšų suma gali didėti tik nuosavo 

įnašo dalimi. 
Žr. Bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašo III skyrius. 

6. Tinkami vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų teikėjai 

- Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo 

vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 12.1 

papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali 

būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami 

juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių 

savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių 



visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame 

dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių 

susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso 

daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir 

(ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai 

asmenys); 

- privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta 

yra Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje. 

 

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 47 punktas. 

8. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rinkimo laikotarpis 

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. 

spalio 12 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 „Didinti Šiaulių miesto gyventojų 

verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant 

visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Sudaryti 

palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ 

įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos apraše. 

 

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2017 m. spalio 11 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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