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MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 

MARIJAMPOLĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VEIKSMĄ NR. 1.1.1. 

“SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ IR JŲ NARIŲ SOCIALINĘ 

INTEGRACIJĄ SKATINANČIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS PRITRAUKIANT IŠORĖS 

SAVANORIUS” 

 

Nr.1.1.1 

 

Marijampolės miesto VVG kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos 1.1.1 veiksmą, finansavimo: 

 

1. Vietos plėtros strategijos 

veiksmas arba atskiros 

veiksmo dalis, kuriam/ 

kurioms įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

1.1.1 „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę 

integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės 

savanorius“ 

2. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų atrankos 

kriterijai  

Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai vertinami pagal  atrankos 

kriterijus, patvirtintus Marijampolės mieto vietos veiklos grupės 

valdybos protokolu xxxx 

(http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-

pasiulymus/) 

3. Vietos plėtros projektų 

vertinimo ir atrankos 

tvarka  

Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašas (http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-
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projektinius-pasiulymus/) 

4. Reikalavimai vietos 

plėtros projektams 

Projektai 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-T-927 priemonės 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto LR VRM ministro 2018-

12-28 įsakymu Nr. 1V-977, nuostatas (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944) 

5. Reikalavimai vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų pareiškėjams 

bei partneriams 

Projektų pareiškėjai ir partneriai 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-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, 

patvirtinto LR VRM ministro 2018-12-28 5sakymu Nr. 1V-977, 

II skyriaus nuostatas  ((https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944) 

6. Pagal kvietimą projektams 

planuojamos paramos 

lėšos 

Pagal kvietimą planuojama vietos plėtros projektams paskirstyti: 

- Europos Sąjungos struktūrinių fondų suma ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) 

suma - 143659,23 Eur. 

Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 23 943,20 Eur.  

Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis 

(savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – 

pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie 

projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų.  

7. Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

būdas 

Projektiniai pasiūlymai turi būti atsiųsti VVG registruotu 

laišku, pristatyti per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime 

nurodytu VVG adresu. 

Teikiama: vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše 

nurodytais priedais) originalas ir elektroninė versija, įrašyta į el. 

laikmeną. 

8. Paraiškos gali būti 

teikiamos nuo 

2019 m. gegužės 10 d. 8.00 val. 

 

9. Paraiškos gali būti 

teikiamos iki 

2019 m. birželio 17 d. 16.00 val. 

Paštu gautos paraiškos priimamos ne vėlesne nei 2019 m. 

birželio 17 d. pašto žyma 

10. Susiję dokumentai - Marijampolės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 

aprašas http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-
projektinius-pasiulymus/) 

- 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas (TAR, 2018-12-28, Nr. 21742, https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944)  

-Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės 

(Aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/ 

legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAeKX 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/
http://www.marijampolesmvvg.lt/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/%20legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAeKX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/%20legalAct/a4af9c70a26f11e58fd1fc0b9bba68a7/XVoVHVAeKX
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- Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr) 

11. Informavimas, 

konsultavimas 

Kontaktinis asmuo: Marijampolės miesto VVG pirmininkė Ieva 

Vizgirdienė 

Konsultacijos teikiamos kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 

val. iki 17.00 val., J.Basanavičiaus a. 1, Marijampolės 

savivaldybės administracijos 1 a. (iš anksto susitarus telefonu 

+370 657 74265). Konsultacijos teikiamos ir telefonu bei 

el.paštu marijampolesmvvg@gmail.com 

12. Informacija apie 

planuojamus mokymus 

(informacinius 

susitikimus)  

Mokymai projektų rengėjams vyks: 

-2019-05-15 08.30 val. 

-2019-05-21 8.30 val. 

-2019-06-05 8.30 val. 

Mokymai vyks Marijampolės krašto samariečių bendrijos salėje, 

J. Jablonskio 2, Marijampolė 

13. Kita svarbi informacija  

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr

