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BIVP RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO EIGA:

Patvirtintos VPS 
regimo taisyklės

Patvirtintas 
priemonės 

„VPS 
rengimas“ 

įgyvendinimo 
planas

Patvirtintas 
parengiamosios 

PFSA

Patvirtintos VPS 
atrankos ir 

įgyvendinimo 
taisyklės

Patvirtintas PĮP

Kvietimai 
parengiamajai 

paramai 
Papildomas 
kvietimas 

parengiamajai 
paramai

Patvirtintas finansavimo 
sąlygų aprašas „VPS 

įgyvendinimo 
administravimas“ 

Patvirtintas PIP „VPS 
įgyvendinimas“  

Kvietimai VPS 
įgyvendinimo 

administravimui/ 
Papildomas kvietimas 

įgyvendinimo 
administravimui



VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA (1)

STRATEGIJŲ 
PATEIKIMAS • IKI 2016 02 15  

STRATEGIJŲ 
VERTINIMAS

• IKI 2016 05 01 

STRATEGIJŲ 
ATRANKA • IKI 2016 06 01 



VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA (2)

KOMITETAS 
SUDARĖ 
VIETOS 

PLĖTROS 
STRATEGIJŲ 

SĄRAŠUS

SIŪLOMŲ ATRINKTI 
IR FINANSUOTI 

DIDŽIŲJŲ MIESTŲ 
VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJŲ 
SĄRAŠĄ

SIŪLOMŲ 
ATRINKTI IR 
FINANSUOTI 

VIETOS PLĖTROS 
STRATEGIJŲ 

SĄRAŠĄ

REZERVINĮ 
VIETOS 

PLĖTROS 
STRATEGIJŲ 

SĄRAŠĄ

SIŪLOMŲ 
NEFINANSUOTI 

VIETOS 
PLĖTROS 

STRATEGIJŲ 
SĄRAŠĄ



VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKA (3)

6 DIDŽIŲJŲ MIESTŲ 
VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJOS 

17 MAŽŲ IR 
VIDUTINIŲ MIESTŲ 

VIETOS PLĖTROS 
STRATEGIJŲ

24 REZERVINĖS VIETOS 
PLĖTROS STRATEGIJOS

14 NEFINANSUOTINŲ 
VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJŲ

Didžiausia VPS suma 1 268 700 Eur

Mažiausia  VPS suma 327 863 Eur

Didžiausia VPS suma 1 593 200 Eur

Mažiausia VPS suma 601 820 Eur

Didžiausia VPS suma 1 342 040,80 Eur

Mažiausia  VPS suma 164 122,75 Eur



FINANASAVIMAS
 PRIEMONĖ NR. 08.6.1-ESFA-T-909 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGIMAS“

• Vietos plėtros strategijų rengimui skirta 239 760 eurų

 PRIEMONĖ NR. 08.6.1-ESFA-T-910 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ
ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“

• Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimui skirta 2 304 846 eurų (iš
jų rezervas – 143.822 eurų)

 PRIEMONĖ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ
ĮGYVENDINIMAS“

• Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui skirta 13 060 799 eurų (iš jų rezervas –
815.096 eurų)



VPS SKIRTOS TIKSLINĖMS GRUPĖMS (1)

Visose vietos plėtros strategijose numatytos tikslinės grupės:

 socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai

 darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai



VPS SKIRTOS TIKSLINĖMS GRUPĖMS (2)
Kitos tikslinės grupės:

 Darbingų gyventojų šeimos nariai

 Darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo 
rizikos ribos 

 Verslininkai veiklą vykdantys mažiau nei 1 metus 

 Įmonių, įregistruotų mažiau nei 1 metus, darbuotojai ir valdymo organų 
atstovai

 Gyventojai 

 Komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką darbą vykdantys 
asmenys

 Komercinę veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų 
atstovai 

 Pabėgėliai



VPS SUPLANUOTOS VEIKLOS (1)

 Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai 
mažinti - psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos

 savanorių, bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos 
asmenimis mokymai

 informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose 
organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas šias 
paslaugas teikiant

 pagalba namuose

 savipagalbos grupių steigimas ir kt.

 kūryba paremtos partnerystės tarp bendruomenės narių, menininkų 
ir kultūros institucijų, kurių metu sprendžiamos iš anksto 
identifikuotos socialinės problemos 



VPS SUPLANUOTOS VEIKLOS (2)

 Užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams ir neaktyviems
asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių, įtraukiant juos į
visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą)
ir tarpininkaujant įdarbinant (bendradarbiaujant su teritorijoje
veikiančiais verslais ir vietos valdžia)

 Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos (mentorystė,
tarpininkavimas, konsultacijos besikuriančiam verslui ar individualią
veiklą pradedantiems asmenims)

 Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant
bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis)



Miestas/miestai

ITI teritorija

Demografija

Ekonomika

Socialinė raida

Aplinkosauga

Klimato kaita

Tikslinė 
teritorija

Kompleksiniai projektai (7 VP 
prioriteto 7.1.1. konkretus 

uždavinys)

BIVP (8 VP prioriteto 8.6.1 
konkretus uždavinys) 

Integruota teritorijos vystymo 
programa (strategija) 

Kiti veiksmų programos prioritetai –
indėlis: transportas, aplinkosauga, 

energetika, socialinės paslaugos ir kt. 
(specifinėms problemoms spręsti)

Kaimo vietovių 
BIVP

Miesto/kaimo 

bendradarbiavimas

Ryšiai su priemiestinėmis/kaimo teritorijomis

BIVP už tikslinės 
teritorijos ribų 
(neprivaloma)



INTEGRUOTOS ir NOVATORIŠKOS STRATEGIJOS

...pritaikant verslo poreikiams

...pritaikant turizmo poreikiams

...pritaikant bendruomenės poreikiams

...pritaikant jaunimo poreikiams

...didinant patrauklumą investicijoms

...skatinant lankytojų srautus

...sukuriant užimtumo infrastruktūrą

...didinant gyvenamųjų vietų patrauklumą

...didinant viešųjų erdvių patrauklumą

Tvarkomi objektai per ITVP Įveiklinimas per BIVP

*Bendrųjų ir specialiųjų paslaugų teikimas... 
*Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių darbingų 
gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų 
įgyvendinimas...

...bendruomenės/ jaunimo 
poreikiams pritaikytuose objektuose
...sukurtoje užimtumo infrastruktūroje

*Pagalbos verslo pradžiai teikimas...
...verslo poreikiams pritaikytuose 
objektuose
...turizmo poreikiams pritaikytuose 
objektuose
...pasinaudojant sukurta užimtumo 
infrastruktūra



LYGIAVERTĖ PARTNERYSTĖ

* Vienašališkas sprendimų priėmimas. Poveikis
sprendimų priėmimui iš didesnį įdirbį sektoriuje
turinčio partnerio, lobisto...

* Santykiai kaip tarp užsakovo ir paslaugų teikėjo.

* Konkurencija.

* Užduočių delegavimas ir atsiskaitymas už jų
įvykdymą.

* Visi partneriai turi vienodą galią priimant
sprendimus – konsensusas ar daugumos valia.

* Atsakomybių, indėlio ir darbų pasidalijimas.
Kiekvienam partneriui priskiriamas konkretus
vaidmuo, funkcijos, numatomas jo indėlis.

*Kompleksiškumas. Padėdami vieni kitiems
siekiamas problemos kompleksinis sprendimas.
Vykdomų veiksmų tarpusavio koordinavimas.

*Planavimas ir veikimas kartu. Dalijimasis rizika,
rezultatais ir įvertinimu.

Bendruomenės, NVO Vietos valdžia Verslas



LYGIAVERTĖ PARTNERYSTĖ

Gerai apibrėžtas ir vienas kitą papildantis bendradarbiavimas

FORMALUS NEFORMALUS

•VVG įstatai
•Vietos plėtros strategija
•Bendradarbiavimo
sutartys
•Kt.

Paremtas gerais 
asmeniniais santykiais

•Kuria pridėtinę vertę
•Bendriems veiksmams
jungia didesnį partnerių
skaičių.

IŠŠŪKIAI VVG:
Sukurti tvirtą nuosavybės ir įsitraukimo jausmą.
Aiškūs kiekvieno partnerio lūkesčiai. Kas veiklos pabaigoje padės atsakyti, ar partnerystė buvo sėkminga?
Suderinti skirtingas partnerių darbo kultūras, kompetencijas, komunikaciją, interesus...
Užtikrinti efektyvią komunikaciją.



PAGAL PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ 
ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ 

 Skirtas finansavimas:

 Biržų miesto vietos veiklos grupė 86 697,00 Eur

 Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė 78 592,33 Eur

 Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ 47 955,00 Eur

 Jonavos vietos veiklos grupė 100 000,00 Eur

 Rengiamas finansavimo skyrimo įsakymas dar 7 VVG.

 Parengtas finansavimo sąlygų aprašas „Vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas “ 



www.miestobendruomene.lt 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

www.miestobendruomene.lt


