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. 

Nr
. 

Pareiškėja
s (ir 

partneriai, 
jei tokie 

yra) 

Iš ES 
struktūrinių 
fondų lėšų 
siūlomo  
bendrai 

finansuoti 
bendruomen

ių  
inicijuotos 

vietos  
plėtros 

projekto 
(toliau – 

projektas) 
preliminarus 
pavadinimas 

Projekto tikslas 
Projekto 

uždaviniai 

Projekto 
veiklos ir jų 
fiziniai  

įgyvendinimo 
rodikliai 

Projekto 
stebėsen

os 
rodikliai 

ir jų 
reikšmės 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) 

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo  
įgyvendinančia
jai institucijai 

terminas 

Numatom
a projekto 
pradžia ir  
planuoja
ma 
trukmė 

Reikalavim
ai projektų 
parengtum
ui ir kita  

reikalinga 
informacija 

(jei 
taikoma) 

Iš viso 

Projektui numatomas 
skirti finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES  
struktūrini

ų fondų 
lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 
Lietuvos  
Respublik

os 
valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 
Lietuvos  
Respublik

os 
valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb
ės biudžeto 

lėšos  

Kitos 
viešosi
os lėšos 

Privačio
s lėšos 
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1. 

VŠĮ 
“Vilniaus 
universite
to teisės 
klinika”.  

Klinikinis 
teisinis 
mokymas 

Padidinti 
Vilniaus mieste 
teisinio 
išsilavinimo 
siekiančių ir čia 
dirbti ketinančių 
asmenų 
socialinę 
integraciją ir 
pagerinti 
tikslinės grupės 
narių padėtį 
darbo rinkoje 
suteikiant 
vertingų ir 
teisinio darbo 
rinkoje 
konkurencingų 
praktinių darbo 
įgūdžių.. 

1.Sąlygų 
tobulėti 
užtikrinima
s 

2.Teorinių 
žinių 
pritaikymas 
teisinio 
darbo 
praktikoje 

1. Kuratorių 
darbo 
organizavimas 
siekiant 
užtikrinti 
dalyvių 
progresą.; - 
Kuratorių 
konsultacijos 
projekto 
dalyviams. - 
300 vnt.  
 
2. Teisinių 
užklausų 
srauto 
užtikrinimas.; 
-Straipsnių, 
pranešimų 
viešojoje 
erdvėje, kurie 
skatintų 
gyventojus 
kreiptis – 20 
vnt. 

  
20322,2
4 

15000     5322,24 2018-09-01 2018-12-
01 

Pasirašytos 
finansavim
o sutartys 

Projektų 
veiklų 
dalyviai 
(įskaitant 
visas 
tikslines 
grupes) 

 

2. VŠĮ 
“SOPA”.  

Vietinės 
įdarbinimo 
paslaugos 
(VIP) 

Spręsti 
neaktyvių 
tikslinės 
teritorijos 
gyventojų 
užimtumo 
problemas, 
didinant 
tikslinės grupės 
pasirengimą 
darbo rinkai bei 
stiprinant verslo 
įmonių socialinę 
atsakomybę. 
Įgyvendinus 
projektą 
sumažės 
bedarbystė 

1.Įgalinti 
ekonomiška
i neaktyvius 
asmenis ir 
bedarbius 
imtis 
aktyvių 
veiksmų 
2. Įmonių 
socialinės 
atsakomybė
s, suteikiant 
įdarbinimo 
galimybes 
ekonomiška
i 
neaktyviem
s 

1. Projekto 
dalyvių 
atranka ir 
motyvavimas; 
- 32 dalyviai; 
2.Individualus 
informavimas 
ir 
konsultavimas
; - 32 dalyviai; 
3. Profesinis 
orientavimas 
grupėse; - 28 
dalyviai; 
4. 
Tarpininkavim
as ieškant 
įdarbinimo 

32  15000. 13500     1500 2018-06-01 2018-06-
30 

Pasirašytos 
finansavim
o sutartys 



tikslinėje 
teritorijoje, 
įmonės įsitrauks 
į socialinių 
problemų 
sprendimą 
bendruomenėje, 
padidės 
socialinis 
jautrumas.   . 

gyventojam
s    

galimybių 
ekonomiškai 
neaktyviems 
gyventojams ir 
bedarbiams; - 
40 įmonių. 

3. Labdaros 
paramos 
fondas 
„Maisto 
bankas“.  

Darbingų 
ekonomiškai 
ne-aktyvių 
vilniečių 
darbinių 
įgūdžių 
tobulinimas 
„Maisto 
banko“ 
savanoriško
se veiklose 

Atrinkti ir į 
savanoriškas 
„Maisto banko“ 
veiklas įtraukti 
mažiausiai 22 
darbingus 
ekonomiškai 
neaktyvius 
„Šiaurinėje“ ar 
„Pietinėje“ 
teritorijose 
gyvenančius 
vilniečių – t.y. 
asmenų, 
teritorinėje 
darbo biržoje 
neregistruotų 
kaip bedarbių, 
bet darbingų, 
nedirbančių 
pagal darbo 
sutartis, 
nesiverčiančių 
individualia 
veikla, 
neūkininkaujanč
io. Savanoriškai 
dirbdami 
„Maisto banke“, 
jie patobulins 
savo darbinius 
įgūdžius, 
reikalingus 
dirbti 
vairuotoju-
ekspeditoriumi, 

1.Didinti 
„Šiaurinės
“ ir 
„Pietinės“ 
tikslinių 
teritorijų 
darbingų 
ekonomiška
i neaktyvių 
gyventojų 
darbinius 
įgūdžius 
gerinant 
įsidarbinim
o 
galimybes. 

Darbingų 
„Šiaurinės“ ir 
„Pietinės“ 
tikslinių 
teritorijų 
ekonomiškai 
neaktyvių 
vilniečių 
savanoriškas 
darbas 
„Maisto 
banke“  
tobulinant 
savo darbinius 
įgūdžius;-
22asmenys 
dalyviai. 

22  20424,1
9 

14136,19     6288 2018-10-01 2019-01-
01 

Pasirašytos 
finansavim
o sutartys 



vairuotojo-
ekspeditoriaus 
padėjėju, 
sandėlio 
vadybininku, 
sandėlio/prekyb
os salės 
darbininku, 
virtuvės 
pagalbiniu 
darbininku, 
biuro ir renginių 
padėjėju. Tokiu 
būdu šie 
asmenys bus 
geriau pasirengę 
įsilieti ar 
sugrįžti į darbą 
prekybos, maisto 
pramonės, 
logistikos 
įmonėse ar 
socialinėse bei 
bendruomeninės
e organizacijose 
ar įstaigose. 

   

IŠ VISO: 

55746,3
9 

42636,19   
 

 13110,2
4 

 
 

   Vietos plėtros strategijai numatytas ES 
struktūrinių fondų lėšų limitas: 

286495,02  
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