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Bendruomenės inicijuota vietos 

plėtra 2021–2027 m. 

2022 m.
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PAGRINDINIAI INVESTICIJŲ Į BENDRUOMENĖS 
INICIJUOTOS VIETOS PLĖTRĄ PLANAVIMO DOKUMENTAI

• 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa, patvirtinta 2022
rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos.

• 2022–2030 m. viešojo valdymo plėtros programa, patvirtinta 2022 m. kovo 9 d.
LRV nutarimu Nr. 206.

• Pažangos priemonė Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos
problemų sprendimą“, patvirtinta 2022 m. rugpjūčio 17 d. VRM įsakymu Nr. 1V-
536.
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2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa

2021–2027 m. ES lėšų daugiau BIVP metodo taikymui – 52,46 mln. Eur
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2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (I)

4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes,
nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų
neturinčių grupių“ (ESF+)

Investicijos skirtos:

• taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;

• padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;

• padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi
savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti.

Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys,
besiruošiantys išeiti ir išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas;
migrantai.
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Rodikliai prie kurių prisidedama, įgyvendinant 4.7 uždavinį

Rodiklis Regionas Siektina reikšmė

Rezultato rodiklis „BIVP projektų veiklų 

dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose 

toliau dalyvauja socialinei integracijai 

skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis 

(proc.) 

Sostinės regionas 40

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas

40

Produkto rodiklis “BIVP projektai, kuriuos 

įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti 

kartu su partneriu“ 

Sostinės regionas 131

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas

650
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2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (II)

4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje
padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį
vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “ (ERPF)

Investicijos skirtos:

Užtikrinti BIVP metodo taikymą.

Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas:

• socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms
bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra,

• per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir
paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų
aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau
galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai,
priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias
sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokylinio amžiaus vaikai.
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Rodikliai prie kurių prisidedama, įgyvendinant 4.9 uždavinį

Rodiklis Regionas
Siektina 

reikšmė

Rezultato rodiklis „Paramą gavusiuose subjektuose 

sukurtos darbo vietos“

Sostinės regionas 26

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas
129

Produkto rodiklis „Socialinio verslo subjektai, per 

BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui 

ar plėtrai“

Sostinės regionas 26

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas
129

Produkto rodiklis „Paramą gavusios įmonės (iš jų: 

labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)“

Sostinės regionas 26

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas
129

Rezultato rodiklis „Pilietinės visuomenės ir privačiojo 

sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) 

įgyvendinant vietos plėtros strategijas“ 

Sostinės regionas 64

Vidurio vakarų Lietuvos 

regionas
215
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Miestų vietos veiklos grupė

Miesto vietos veiklos grupe ( miesto VVG), galinčia rengti ir įgyvendinti vietos
plėtros strategiją, laikomas viešasis juridinis asmuo, turintis visus šiuos požymius:

 veiklos tikslas ar vienas iš tikslų atitinka Investicijų programos 4.7 ir 4.9
uždavinius;

 turi apibrėžtą veiklos teritoriją;

 nariais yra juridinio asmens veiklos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių
partneriai (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės
organizacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; vietos valdžios
atstovas).

 turi kolegialų valdymo organą.
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Teritorija, kuriai rengiama vietos plėtros strategija

• Savivaldybės centrui.

• Miestui, kuriame gyvena nuo 6 tūkstančių gyventojų.

• Miesto daliai, kurioje gyvena nuo 6 tūkstančių iki 150 tūkstančių gyventojų.

• Kelių miestų aglomeracijai, kuriai rengiama bendra vietos plėtros strategija (pvz.,
Trakai–Lentvaris, Trakai–Lentvaris–Grigiškės).

• Vilniaus, Kauno arba Klaipėdos miesto dalims kartu su priemiesčiu (-ais),
kuriame (-iuose) įgyvendinami tvarios miestų plėtros veiksmai ir bendrai visoje
strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena iki 150 tūkstančių gyventojų.
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Pagrindiniai akcentai VPS

• Miesto VVG gali būti skirta iki 10 000 eurų parama VPS parengimui.

• Vietos plėtros strategija rengiama pagal nustatytą formą.

• Mažiausia strategijos vertė – 500 000 Eur.

• VPS administravimui skiriama iki 20 proc. strategijai skiriamo finansavimo
(finansuojama 100 proc.).

• VPS tikslai turi atitikti 2021-2027 m. ES investicijų programos 4.7 ir 4.9 uždavinių
tikslus.

• Viešos konsultacijos su vietos gyventojais dviem būdais; regioninės plėtros tarybos
sprendimas ir savivaldybės tarybos sprendimas.

• Pirmumo kriterijai (numatyta didesnė nuosavų lėšų dalis vietos plėtros strategijai
įgyvendinti; planuojama investuoti į migrantų ir pabėgėlių socialinę integraciją;
registravimo Vidaus reikalų ministerijoje data ir laikas yra pirmesnis).
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2014-2020 m. ir 2021-2027 m. finansinių laikotarpių skirtumai

2014 – 2020 m. ES fondų investicijų 

veiksmų programa

2021 – 2027 m. ES fondų investicijų 

programa

1 fondas (ESF+) 2 fondai (ESF+ ir ERPF)

20,68 mln. Eur ir galimybė virškontraktuoti

iki 5,78 mln. Eur

Dvigubai daugiau lėšų - 52,46 mln. Eur

VPS rengimui – 3 996 eur Dvigubai daugiau lėšų – 10 000 eur

VPS administravimo lėšų – 2,9 mln. Eur Trigubai daugiau lėšų – 11,41 mln. Eur (100 

proc. finansavimas)

Projektinių pasiūlymų atranka ir sąrašų 

sudarymas

Projektų įgyvendinimo planų (paraiškų) 

naudos ir kokybės vertinimas
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Nacionalinių teisės aktų rengimas

• Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės. Derinta su institucijomis, vyko

viešosios konsultacijos su visuomene.

• Projektų finansavimo sąlygų aprašas VPS strategijų rengimui. Derinamas ministerijos

viduje.

• Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės – rengiamas projektas.

• Socialinio verslo bendruomenėse taisyklės – rengiamas projektas.
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Bendruomenės inicijuota vietos plėtros 

įgyvendinimo eiga

2022-08-03 patvirtinta

ES fondų investicijų 

programa

2022-08-17 patvirtinta

pažangos priemonė

2022-09/10 patvirtintos 

Strategijų rengimo ir 

atrankos taisyklės

2022-11 kvietimas teikti

VPS atrankai ir

rengimui finansuoti

VPS atranka

2022 m. 2023 m.

VPS finansavimas

VPS projektų atranka
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Ačiū už dėmesį


