ES Europos socialinio fondo lėšomis iš dalies
finansuojamas projektas „Klaipėdos m. integruotų
investicijų teritorijos vietos veiklos grupės vietos plėtros
strategijos parengimas“
Strategijos rengimo seminarai/konsultacijos
Vietos plėtros strategijos projekto pristatymas
2016 m. vasario 4 d.

Vietos plėtros strategija
Įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2022, reali veiklų pradžia 2017 m. 1-as
pusmetis
Rengta vadovaujantis:
1) Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis (patvirtintos 2015 m. sausio 22
d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-36);
2) Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis (patvirtintos
2015 m. gruodžio 11 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-992);
3) Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektu
(pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d.
sprendimu Nr. T2-63);
4) Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginiu plėtros planu
(Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. T2-79);
5) Vidaus reikalų ministerijos parengta atmintine apie numatomas Vietos
plėtros strategijos apimtyje įgyvendinamų projektų finansavimo sąlygas.

Vietos plėtros strategijos tikslai
• 1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir
aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės
gyvenime
• 2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems
gyventojams visavertiškai integruotis į
visuomenės gyvenimą

Vietos plėtros strategijos uždaviniai
1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei
bendruomenės gyvenime
1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai;
1.2 uždavinys. Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti
profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti bei įsilieti į darbo rinką;
2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai
integruotis į visuomenės gyvenimą
2.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių
socializacijai;
2.2 uždavinys. Mažinti neįgaliųjų bei dėl ligos krizę patiriančių asmenų ir jų
šeimų narių socialinę atskirtį;
2.3 uždavinys. Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims,
šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms.

Vietos plėtros strategijos rodikliai
1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei
bendruomenės gyvenime
Kodas

1-E

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai
Gyventojų tikslinėje teritorijoje skaičius

Kodas Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai

Pradinė reikšmė
(2015 m.)

Siekiama
reikšmė
(2022 m.)

26400

28020

Pradinė reikšmė
(2015 m.)

Siekiama
reikšmė
(2022 m.)

1-R-1 Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje
teritorijoje, skaičius

0

28

1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis
darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose,
dalis, proc.

0

100

Vietos plėtros strategijos rodikliai
2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į
visuomenės gyvenimą
Kodas

Pradinė reikšmė
(2015m.)

Siekiama reikšmė
(2022 m.)

8,5

6,5

Pradinė reikšmė
(2015 m.)

Siekiama
reikšmė (2022 m.)

2-R-1 Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai),
kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto
veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose
(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo projektų veiklose)

0

400

2-R-2 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO
savanoriaujančių vietos gyventojų skaičius
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose

0

100

2-E

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai
Socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro
tikslinės teritorijos gyventojų skaičiaus, proc.
Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo
vienetai

Vietos plėtros strategijos lėšų poreikis
•
•
•
•

Bendras lėšų poreikis –2.006.800 Eur;
Prašoma skirti iš ES struktūrinių fondų – 1.381.210 Eur;
Prašoma skirti iš valstybės biudžeto – 111.990 Eur;
Prašoma skirti iš savivaldybės biudžeto – 513.600 Eur.

• 1-ajam tikslui – 912.000 Eur;
• 2-ajam tikslui – 934.800 Eur;
• Strategijai administruoti – 160.000 Eur.

Vietos plėtros strategijos veiksmų planas
Veiksmo pavadinimas

Veiksmo rodiklis

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo
vykdytojo
atrankos
principas

Lėšų
poreikis
tūkst. Eur.
Iš viso:

1 tikslas. Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime
1.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai
1.1.1.Bendradarbystės centro
Sukurta ne mažiau kaip 15- Juridiniai asmenys, Konkursas
pradedantiems verslą - fizinės
os darbo vietų
kurių valdymo
erdvės su inkubavimo paslaugomis bendradarbystės erdvė. Į nekontroliuoja
įkūrimas ir palaikymas
veiklas įtraukta ne mažiau valstybė arba
kaip 30 darbo rinkoje
savivaldybė
neaktyvių arba verslą
pradėjusių asmenų
1.1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo
kūrimosi tikslinėje teritorijoje
skatinimas suteikiant mokymus,
konsultacijas ir paramą verslo
pradžiai (prioritetą teikiant
verslams, pradedantiems veiklą
teritorijose, atnaujinamose
įgyvendinant Klaipėdos miesto
integruotos teritorijos vystymo
programą)

Į verslumo įgūdžių
Juridiniai asmenys, Konkursas
ugdymo programas
kurių valdymo
įtraukta ne mažiau kaip 100 nekontroliuoja
darbo rinkoje neaktyvių
valstybė arba
arba verslą pradėjusių
savivaldybė
asmenų. Suteikta parama
verslo pradžiai ne mažiau
kaip 30-čiai įmonių

105000,0

390000,0

Vietos plėtros strategijos veiksmų planas
1.1.3.Miesto ir kaimo sąveika,
skatinant inovacijų plėtrą ir
ekonominę sanglaudą
(bendradarbiaujant su
besiribojančių vietovių vietos
veiklos grupėmis)

Į projekto veiklas įtraukta Juridiniai asmenys, Konkursas
ne mažiau kaip 30
kurių valdymo
pradedančių verslą asmenų, nekontroliuoja
kuriems teikiamos
valstybė arba
mentorystės ir
savivaldybė
tarpininkavimo paslaugos
užmezgant verslo ryšius,
surandant tiekėjus, rinkas.
Organizuoti ne mažiau kaip
3 verslo renginiai.
Iš viso uždaviniui:
1.2 uždavinys. Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją,
persikvalifikuoti bei įsilieti į darbo rinką
1.2.1. Neformalaus profesinio
Į neformaliojo profesinio
Viešieji ir privatūs Konkursas
ugdymo ir integravimo į darbo
ugdymo
juridiniai asmenys,
rinką paslaugų teikiamas
programas/praktiką darbo kurie veiklą vykdo
neaktyviems darbo rinkoje
vietoje įtraukta ne mažiau vietos plėtros
asmenims siekiant parengti
kaip 100 asmenų,
strategijos
paklausių profesijų specialistus ir įdarbintų/pradėjusių
įgyvendinimo
sukurti jiems darbo vietas
invidualią veiklą asmenų teritorijoje
skaičius - ne mažiau kaip 20
1.2.2. Kompleksinės paramos
Konsultuotos ne mažiau
Juridiniai asmenys, Konkursas
teikimas SVV įmonėms,
kaip 5, paremtos ne mažiau kurių valdymo
įdarbinančioms socialinės rizikos
kaip 3 SVV įmonės,
nekontroliuoja
asmenis
įdarbinta socialinės rizikos valstybė arba
asmenų - ne mažiau kaip 5 savivaldybė
Iš viso uždaviniui:
Iš viso tikslui:

100000,0

595000,0

150000,0

55000,0

205000,0
800000,0

Vietos plėtros strategijos veiksmų planas
2 tikslas. Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą
2.1 uždavinys. Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių socializacijai
2.1.1. Naujų darbo su jaunimu
formų įgyvendinimas tikslinėje
teritorijoje, siekiant sudaryti
sąlygas socialinę atskirtį patiriančių
jaunuolių savirealizacijai per
profesinį orientavimą, savanorystę
ir sociokultūrines veiklas
2.1.2. Prevencinių veiklų socialinę
atskirtį patiriantiems,
delinkventinio elgesio vaikams ir
jaunuoliams organizavimas

Tikslinėje teritorijoje įkurtas Biudžetinė įstaiga
stacionarus/mobilus
Klaipėdos jaunimo
jaunimo užimtumo centras. centras
Į centro veiklas įtraukta ne
mažiau kaip 100 socialinę
atskirtį patiriančių
jaunuolių.
Prevencinėse veiklose
Viešieji ir privatūs Konkuružimta ne mažiau kaip 50 juridiniai asmenys, sas
delinkventinio elgesio
kurie veiklą vykdo
vaikų ir jaunuolių
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje
Iš viso uždaviniui:

185000,0

80000,0

265000,0

2.2 uždavinys. Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį

2.2.1. Savipagalbos grupių,
psichosocialinių, sociokultūrinių
bei krizių įveikimo paslaugų
teikimas savanorystės pagrindais
neįgaliesiems ir dėl ligos krizę
patiriantiems asmenims

Socialinės paslaugos
suteiktos ne mažiau kaip
400 neįgaliųjų ir dėl ligos
krizę patiriančių asmenų. Į
veiklas įtraukta ne mažiau
kaip 10 savanorių

Viešieji ir privatūs Konkurjuridiniai asmenys, sas
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje

150000,0

Vietos plėtros strategijos veiksmų planas
2.2.2. Savanoriškos pagalbos
organizavimas teikiant socialines
paslaugas neįgaliesiems jų
namuose ir atokvėpio paslaugas
asmenims, prižiūrintiems šeimos
narius su negalia

Socialinės paslaugos
suteiktos ne mažiau kaip
50 neįgaliųjų ir 50 jų
šeimų narių. Parengta ne
mažiau kaip 50 savanorių

Viešieji ir privatūs Konkursa
80000,0
juridiniai asmenys, s
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje
Iš viso uždaviniui:
230000,0
2.3 uždavinys. Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms
visuomenės grupėms
2.3.1. Savanoriškos pagalbos
Paslaugos suteiktos ne
Viešieji ir privatūs Konkursa
80000,0
teikimas socialinę atskirtį
mažiau kaip 50 senyvo
juridiniai asmenys, s
patiriantiems senyvo amžiaus
amžiaus asmenų,
kurie veiklą vykdo
asmenims
parengta ne mažiau kaip vietos plėtros
20 savanorių
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje
2.3.2.Socialinės rizikos asmenų
Į veiklas įtraukta ne
Viešieji ir privatūs Konkursa
170000,0
(šeimų), tarp jų ir pabėgėlių,
mažiau kaip 100 socialinę juridiniai asmenys, s
integravimo į visuomenės
atskirtį patiriančių
kurie veiklą vykdo
gyvenimą iniciatyvų
asmenų, parengta
vietos plėtros
įgyvendimas
nemažiau kaip 20
strategijos
savanorių
įgyvendinimo
teritorijoje

Vietos plėtros strategijos veiksmų planas
2.3.3. Informacijos sklaidos ir
tarpininkavimo gaunant
socialines bei kitas paslaugas
socialinę atskirtį patiriantiems
asmenims paslaugų plėtojimas

Vietos plėtros strategijos
administravimas

Įvairiais informacijos
sklaidos kanalais
informuota bent 6000,
individualiai konsultuota
bent 4000 asmenų

Viešieji ir privatūs Konkursa
juridiniai asmenys, s
kurie veiklą vykdo
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
teritorijoje
Iš viso uždaviniui:

325000,0

Iš viso tikslui:

820000,0

Vykdomos vietos plėtros Klaipėdos miesto
strategijos
integruotų
administravimo veiklos investicijų
teritorijos vietos
veiklos grupė
Iš viso strategijai:

75000,0

160000,0

1780000,0

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapai
VVG patvirtina vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus, jų
vertinimo balus ir vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą
VVG skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus
atrankai, organizuoja pareiškėjų mokymus
VVG atlieka vietos plėtros projektinių pasiūlymų paraiškų vertinimą
VVG sudaro vietos plėtros projektų sąrašus (pagrindinį, rezervinį), juos
tvirtina ir teikia Vidaus reikalų ministerijai (VRM)
VRM sudaro siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą
Vietos plėtros projektų vykdytojai, kurių projektai įtraukti į VRM siūlomų
finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, teikia paraiškas finansuoti vietos
plėtros projektus Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA)

Ačiū už dėmesį!!!

