
Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko 2019 m. veiklos planas 

 

2019 metais Varėnos krašto VVG veikla didžiąja dalimi bus nukreipta vietos projektų ir 

paraiškų teikimo įgyvendinimo srityje pagal šį grafiką:  

2019 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Planuojamas skelbti 1 kvietimas Parama verslo pradžiai ir 

plėtrai  (2 projektams) teikti vietos projektų paraiškas pagal šią 
priemonę. Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas pagal šią VPS 
priemonę bus vykdomas III ketvirčiuose. 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 
VPS priemonė 

Parama verslo pradžiai ir plėtrai 

Veiklos sritis 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Planuojamas skelbti 1 kvietimas Parama verslo pradžiai ir 

plėtrai (3 projektams) teikti vietos projektų paraiškas pagal šią 
priemonę. Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas pagal šią VPS 
priemonę bus vykdomas IV ketvirčiuose. 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 
VPS priemonė 

Parama verslo pradžiai ir plėtrai 

Veiklos sritis 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Planuojamas skelbti 1 kvietimas Parama verslo pradžiai ir 

plėtrai (3 projektams) teikti vietos projektų paraiškas pagal šią 
priemonę. Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas pagal šią VPS 
priemonę bus vykdomas IV ketvirčiuose. 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 

VPS priemonė 

Parama verslo pradžiai ir plėtrai 

Veiklos sritis 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

plėtoti 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Planuojamas skelbti 1 kvietimas Parama NVO verslo kūrimui ir 
plėtrai (4 projektams) teikti vietos projektų paraiškas pagal šią 
priemonę. Teikiamas kvietimas bus IV ketvirtyje.  . 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 

VPS priemonė 

Parama NVO verslo kūrimui ir plėtrai 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Planuojamas skelbti 1 kvietimas IV ketvirtyje NVO verslo kūrimas 
ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius (2 projektams) 
teikti vietos projektų  paraiškas pagal šią priemonę.  

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 

VPS priemonė 

NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant 
atsinaujinančius išteklius 

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginiai: kvietimų teikti 
vietos projektus viešinimas (internete, el. paštu ir susitikimai su 
potencialiais.  
Prieš kvietimus ketiname inicijuoti tarybos narių susirinkimą ir 
aptarti pirmumo ir naudos ir kokybės kriterijus, finansavimo 
sąlygų aprašą. Taip pat ketiname organizuoti mokymus 
pareiškėjams, kviečiant ekspertus, dirbančius su verslo ir 
socialinių paslaugų plėtra.  
IV ketvirtyje viešųjų ryšių specialistas organizuos strategijos 
apžvalgos renginį, kurio metu bus pristatomi pasiekti rodikliai ir 
įgyvendinti projektai. Vėliau informacija bus teikiama į spaudą ir 
el. erdvę. 

I ir III VPS prioriteto priemonės 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Teikiamas VPS metinis administravimo išlaidų planas, projekto 
metinė ataskaita I ketvirtyje. Teikiamas mokėjimo prašymas, IV 
ketvirtyje 

I, II ir III VPS prioriteto priemonės 

Įgyvendinamų VPS projektų stebėsena ir kontrolė. Gaunamų 
mokėjimo prašymų administravimas. 

I, II ir III VPS prioriteto priemonės 



Jau įgyvendintų vietos projektų stebėsena ir kontrolė 3 metų 
priežiūros laikotarpiu. 

I, II ir III VPS prioriteto priemonės 

2020 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas pagal šią VPS priemonę 
bus vykdomas I ir II ketvirčiuose. 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 

VPS priemonė 

Parama NVO verslo kūrimui ir plėtrai 

Susiję su VPS įgyvendinimu: 
Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas pagal šią VPS priemonę 
bus vykdomas I ir II ketvirčiuose. 
 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS 

VEIKLOS KAIME SKATINIMAS 

VPS priemonė 

NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant 
atsinaujinančius išteklius 

 

 

Planuojama, kad Varėnos krašto VVG tarybos posėdžiai vyks ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį, 

kurių metu bus svarstomi su vietos projektų įgyvendinimu susiję klausimai bei einamieji Varėnos 

krašto VVG reikalai. 

2019 m. planuojami du visuotiniai narių susirinkimai – balandžio ir lapkričio mėnesiais. 

 

Varėnos krašto VVG pirmininkas                                                                 Aldas Miečinskas   

 

 

 


