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JONIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL
JONIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS
1.1.3. VEIKSMĄ
Nr. 7
Joniškio miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų
įgyvendinti Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmą, finansavimo:
1.

2.

Vietos plėtros strategijos
veiksmas arba atskiros veiksmo
dalis, kuriam/ kurioms
įgyvendinti skelbiamas
kvietimas
Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų atrankos kriterijai

3.

Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos
tvarka

4.

Reikalavimai vietos plėtros
projektams

1.1.3. Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto
bendruomenės sociokultūrinę veiklą pasitelkiant
savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis
vietos veiklos grupėmis
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai
pagal kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 7
pateikiami
http://www.joniskis.lt/lit/Joniskio-miesto-vvg
Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros
strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir
atrankos vidaus tvarkos aprašas pateikiamas
http://www.joniskis.lt/lit/Joniskio-miesto-vvg
1. Projektas turi atitikti Joniškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategiją; laikoma, kad projektas
atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei
projektas atitinka veiksmą, nurodytą Kvietimo 1 punkte.
2. Turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau
– Aprašas) reikalavimus.
Aprašas pateikiamas http://www.joniskis.lt/lit/Joniskiomiesto-vvg

5.

Reikalavimai vietos plėtros
projektinių pasiūlymų
pareiškėjams bei partneriams

6.

Pagal kvietimą projektams
planuojamos paramos lėšos

7.

Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų pateikimo būdas

8.

Projektiniai pasiūlymai gali būti
teikiami nuo
Projektiniai pasiūlymai gali būti
teikiami iki

9.

10. Susiję dokumentai
11. Informavimas, konsultavimas

12. Informacija apie planuojamus
mokymus (informacinius
susitikimus)
13. Kita svarbi informacija

Pareiškėjais ir partneriais gali būti juridiniai asmenys bei
juridinių asmenų filialai ir atstovybės.
Pareiškėjas ir partneris savo veiklą turi vykdyti (veikti)
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar
besiribojančioje teritorijoje.
Pareiškėjas ir partneriai turi turėti teisę (pagal įstatus,
nuostatus) užsiimti ta veikla, kuriai vykdyti skirtas
projektas.
Pareiškėjas (jeigu jis nėra biudžetinė įstaiga ar vietos
veiklos grupė) paraiškos dėl projekto finansavimo
pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dieną turi būti
registruotas Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 2
metus. Partneriui reikalavimai dėl veiklos trukmės
netaikomi.
Papildomas reikalavimas pareiškėjams, partneriams –
projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti
nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis
partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).
Pagal kvietimą planuojama vietos plėtros projektams
paskirstyti 5042 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau –
paramos lėšos). Būtina pareiškėjo nuosavo indėlio suma ne
mažiau kaip 7,5 proc. projekto vertės.
Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai)
turi būti atsiųsti VVG registruotu laišku, per kurjerį ar
įteikti VVG asmeniškai adresu Livonijos g. 4, 416 kab.,
Joniškis.
2019 m. rugpjūčio 5 d. 8:00 val.
2019 m. rugsėjo 11 d. 15:00 val.
Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu,
vokas su 2019-09-10 pašto žyma laikomas pateiktas laiku.
Dokumentai pateikiami
http://www.joniskis.lt/lit/Joniskio-miesto-vvg
Projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpiu informacija
teikiama elektroniniais paštais birrasyte@gmail.com ir
juventa.jurgeliene@gmail.com bei telefonais +370 610
27012 ir +370 678 28623.
Mokymai projektinių pasiūlymų teikėjams planuojami
2019 m. rugpjūčio 7 d. laisvalaikio ir pramogų centre
„Žilvinas“ (Livonijos g. 3, Joniškis). Registracija telefonu
+370 610 27012.

