IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
„PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014–2020 M. STRATEGIJOS GYVENDINIMO
ADMINISTRAVIMAS“ SUTARTIS
Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendina projektą „Pagėgių miesto vietos
plėtros 2014–2020 m. strategijos įgyvendinimo administravimas“, kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T910-01-0019, sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 23 d., pateiktą pagal 2014– 2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimo administravimas“.
Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė (toliau – asociacija) įsikūrė 2015 m.
liepos 14 d. Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai – siekti pagerinti vietines įdarbinimo galimybes
ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų
atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus bei pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes
skatinti Pagėgių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto planus bei
programas Pagėgių miesto teritorijoje.
Siekiant įgyvendinti pagrindinius asociacijos tikslus ir įgyvendinti Pagėgių miesto
vietos plėtros 2014–2020 m. strategiją, buvo parengtas asociacijos projektas, kuris buvo įtrauktas į
Vidaus reikalų ministro įsakymu 2016 m. liepos 20 d. Nr. 1V-505 patvirtintą „Siūlomų atrinkti ir
finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašą. 2016 m. gruodžio 23 d. buvo
pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Projekto veiklų pradžia 2016 m. rugsėjo 12
d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. gruodžio 23 d.
Projektu siekiama įgyvendinti Pagėgių miesto vietos veiklos grupės strategiją, kuri
sudarys galimybes pagerinti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybę.
Projektas tiesiogiai prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1ESFA-T-910 priemonės įgyvendinimo. Projektu bus prisidedama prie veiksmų programos 8
prioriteto 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius“ įgyvendinimo, rezultato pasiekimo. Įgyvendinta Pagėgių miesto vietos plėtros strategija
prisideda prie Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos 1 tikslo „Padidinti
užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo
jėgos mobilumo didinimą“.
Projekto tikslinė grupė - Pagėgių miesto vietos veiklos grupės darbuotojai, valdymo
organai ir valdymo organų nariai ir vietos plėtros projektų rengėjų ir (ar) vykdytojų atstovai.
Projekto veiklomis bus siekiama tinkamai ją administruoti: rengiami vietos plėtros
strategijos įgyvendinimui reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų

atrankos kriterijai; vykdomas vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
vykdoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas, stiprinami
vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimai.
Išsamesnė informacija apie projekto vykdomas veiklas teikiama adresu: Vilniaus g. 46,
Pagėgiai, kabinetas 210, kontaktinis asmuo koordinatorė Stanislava Bružienė, tel. 8 611 29459, el.
p. staselebruziene@gmail.com.
Projekto vykdytojo informacija

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI
„PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014 – 2020 M. STRATEGIJAI
ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTŲ INICIAVIMAS“
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovams
2017 m. balandžio 7 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
•
•
•

Reikalavimai projektams
Pagal priemonę remiamos veiklos
Informavimas apie projektą

12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Išlaidų tinkamumo reikalavimai
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.

Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com
Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI
„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS“
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovams
2017 m. balandžio 14 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
•
•
•

Reikalavimai projektams
Pagal priemonę remiamos veiklos
Informavimas apie projektą

12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Išlaidų tinkamumo reikalavimai
• Vietos plėtros projektinio pasiūlymo finansavimui gauti pildymas (praktinis darbas)
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.

Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com
Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų būsimi pareiškėjai dalyvavo Pagėgių miesto vietos veiklos
grupės organizuojamuose, 2017 m. balandžio 7 d. ir 2017 m. balandžio 14 d. konsultaciniuose
mokymuose, pagal įgyvendinamą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“
strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų ir Lietuvos
valstybės biudžeto lėšų 92 proc., Pagėgių savivaldybės biudžeto ar projekto vykdytojų lėšų ne
mažiau nei 8 proc. piniginėmis lėšomis ir (arba) nepiniginiu įnašu.
Konsultacinius mokymus pravedė Pagėgių miesto vietos veiklos grupės projekto koordinatorė
Stanislava Bružienė. Vyko intensyvūs mokymai, kuriuose išdėstė remiamas ir neremiamas veiklas,
išlaidų tinkamumo reikalavimus, kaip vykdyti informavimą apie projektą visuomenei, reikalavimus
projektams, vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir tvirtinimo procedūras. Antroje
mokymų dalyje vyko praktinis darbas, kurio metu, mokymų dalyviai praktiškai pildė vietos plėtros
projektinių pasiūlymų formas.
Konsultaciniuose mokymuose dalyvavo: Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Loreta Stašinskienė, Pagėgių miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Vaidas Valauskas, Pagėgių
savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė Kovaliovas, Labdaros ir paramos fondas
Šešupės euroregiono atstovė Kristina Puškoriūtė, Pagėgių bendruomenės pirmininkas Edmundas
Incius, narė Dalia Šėperienė. Pagėgių miesto įstaigų bei organizacijų atstovai pageidauja
įgyvendinti sukurtą projekto idėją ir teikti projektus, kuriuose įgyvendinamos veiklos, didins
Pagėgių miesto gyventojų informuotumą apie teikiamas bendrąsias socialines paslaugas,
įgyvendinamos neformaliojo švietimo, savanorystės veiklos.
Numatoma, jog per 2017 m. pirmąjį kvietimą, teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, bus
pateikta 5 vietos projektų idėjos, kurių finansavimui numatyta 154 331,87 Eur.
Informaciją parengė Pagėgių miesto VVG projekto koordinatorė Stanislava Bružienė

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI
„PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014 – 2020 M. STRATEGIJAI
ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS“
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
Vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams
2018 m. spalio 18 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
• Projektas ir jo administravimo komanda
• Projekto pirkimai
• Mokėjimo prašymai
• Projekto patikros vietoje
• Informavimas apie projektą
12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Vietos plėtros projekto administravimo darbo su Duomenų mainų svetaine ypatumai
(praktinis užsiėmimas)
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.
Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com

Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI
„PROJEKTŲ APSKAITOS IR FINANSŲ TVARKYMAS“
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
Vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams
2018 m. spalio 25 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
• Projekto komanda
• Projekto sutartis
• Tinkamos finansuoti lėšos
• Išlaidų kompensavimas (Supaprastintas išlaidų apmokėjimas).
12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Projekto finansinės apskaitos tvarkymas užtikrinant apskaitos duomenų ir dokumentų
atitikimą buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimus (praktinis
užsiėmimas)
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.

Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com
Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

2018 m. spalio 18 d. ir 2018 m. spalio 25 d. pagal įgyvendinamą „Pagėgių miesto vietos plėtros
2014 – 2020 m. strategija“ strategiją, „Įgyvendinti skirtų projektų administravimas“ ir „Projektų
apskaitos ir finansų tvarkymas“ konsultaciniuose mokymuose, dalyvavo Vietos plėtros projektų
vykdytojų atstovai.
Konsultacinius mokymus pravedė Pagėgių miesto vietos veiklos grupės projekto koordinatorė
Stanislava Bružienė. Mokymų trukmė 16 ak. val. Mokymuose projekto dalyviai buvo supažindinti
su Duomenų mainų sistema, kurioje bus administruojamas vietos projektas. Projekto dalyviai
sužinojo kokie veiksmai turi būti daromi po projekto sutarties pasirašymo su Europos socialinio
fondo agentūra. Dalyviai susipažino su mokėjimo prašymų grafiko pateikimu, avansinio mokėjimo
prašymo ir tarpiniu bei galutiniu mokėjimo prašymų pateikimu, mokymų grafiko ir projekto dalyvių
administravimu, ataskaitų pateikimu per sistemą apie projekto dalyvių dalyvavimą ir baigimo
rezultatus. Projekto dalyviai buvo supažindinti su sutarties keitimo veiksmais ir projekto patikrų
vykdymu. Didžiąją dalį mokymų užėmė mokymai apie projekto lėšų apskaitą ir įsisavinimą t.y. kaip
pagrįsti išlaidas, kokius išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikti prie mokėjimo prašymų,
tinkamos kompensuoti išlaidas. Antroje dienos dalyje mokymų dalyviai rengė mokėjimo prašymus.
Mokymuose dalyvavo Pagėgių miesto organizacijų atstovai: Pagėgių savivaldybės socialinių
paslaugų centro, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos, Labdaros ir paramos fondas Šešupės
euroregiono Pagėgių biuro, Asociacijos „Penktas regionas“, Pagėgių miesto vietos veiklos grupės
atstovai.
Informaciją parengė Pagėgių miesto VVG projekto koordinatorė Stanislava Bružienė

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI

„PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS 2014 – 2020 M. STRATEGIJAI
ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTŲ INICIAVIMAS“
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovams
2019 m. lapkričio 28 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
•
•
•

Reikalavimai projektams
Pagal priemonę remiamos veiklos
Informavimas apie projektą

12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Išlaidų tinkamumo reikalavimai
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.
Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com
Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KONSUTACINIAI MOKYMAI
„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS“

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovams
Projekto numeris 08.6.1-ESFA-T-910-01-0019
2019 m. gruodžio 10 d.
Vieta: Vilniaus g. 46, 210 kabinetas, Pagėgiai
DARBOTVARKĖ

09:00 – 09:15 Dalyvių registracija. Kava
09:15 – 12:00
•
•
•

Reikalavimai projektams
Pagal priemonę remiamos veiklos
Informavimas apie projektą

12:00 – 13:00 Pietūs
13:00 – 15:30
• Išlaidų tinkamumo reikalavimai
• Vietos plėtros projektinio pasiūlymo finansavimui gauti pildymas (praktinis darbas)
15:30 – 16:00
• Dalyvių klausimai. Diskusijos.

Dalyvauti konsultaciniuose mokymuose gali tik iš anksto užsiregistravę asmenys.
Kontaktinė informacija
Koordinatorė Stanislava Bružienė
Tel. 8 611 29459
El. paštas: staselebruziene@gmail.com
Konsultacinio mokymo dalyvių bus prašoma užpildyti vietoje „Projekto dalyvio apklausos anketa “
apklausos duomenis.

Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ (toliau – VVG) nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki
2020 m. sausio 10 d. skelbė kvietimą Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus
įgyvendinti „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos veiksmus.

Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovams vyko 2019 m.
lapkričio 28 d. tema „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. Strategijai įgyvendinti skirtų
projektų iniciavimas“ ir 2019 m. gruodžio 10 d. tema „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020
m. Strategijai įgyvendinti skirtų projektų iniciavimas“. Konsultacinius mokymus pravedė Pagėgių
miesto vietos veiklos grupės projekto koordinatorė Stanislava Bružienė. Mokymų trukmė 16 ak. val
Pirmą kartą įtraukti į mokymų veiklų dalyvių sąrašą 4 asmenys. Atstovai: UAB „Pagėgių Giraitė“,
Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro, VŠĮ „Sudoku“, Labdaros ir paramos fondas
Šešupės euroregiono Pagėgių biuro. Konsultaciniuose mokymai koordinatorė supažindino su
kvietimo Nr. 2 reikalavimais: įgyvendinimo teritorija, uždaviniais, veiksmais, kuriems įgyvendinti
skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros pasiūlymus, planuojamais pasiekti rezultatais, numatytą
finansavimą, didžiausią galimą projektui skirti finansavimo lėšų sumą, tinkamus vietos plėtros
projektinių pasiūlymų pareiškėjus bei partnerius, reikalavimus projektams (tikslinės grupės, būtinas
prisidėjimas lėšomis, projekto trukmė ir kt.), remiamas veiklos, tinkamas finansuoti išlaidas; Vietos
plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminu; Informavimu apie projektą; Vietos plėtros
projektinių pasiūlymų pateikimo būdu; susijusiais dokumentais ir kita papildoma informacija.
Vietos plėtros projektuose numatomos įgyvendinti projekto idėjos, kurios didins Pagėgių miesto
gyventojų įsidarbinimo galimybes, bus gerinami gyventojų darbiniai įgūdžiai, organizuojami
neformalius profesiniai mokymai, kuriamos naujos reikalingos socialinės paslaugos. Tikimasi, jog
įgiję žinių ir darbinių įgūdžių projekto veiklų dalyviai, turės didesnes galimybes įsidarbinti bei taps
aktyviais Pagėgių miesto bendruomenės gyventojais.
Informaciją parengė Pagėgių miesto VVG projekto koordinatorė Stanislava Bružienė

