ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS
GRUPĖS 2017 m. VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. balandžio 12 d.
Širvintos

Širvintų r. VVG
Širvintų r. VVG narių skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje - 47
(- vietos valdžios sektoriaus atstovai – 3;
-pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai – 31;
- verslo sektoriaus atstovai – 13)

Širvintų r. VVG administracijos darbuotojai
Administravimo vadovė – Vita Janavičienė (1 etatas);
Administratorė – Rita Kacevičienė (1 etatas);
Buhalterė – Žavinta Zarubienė (motinystės
atostogose);
Buhalterė – Lina Gotovskienė (0,25 etato)

ADMINISTRAVIMAS 2017 m.
Parengta ir išsiųsta – 70 raštų.
Parengti ir pasirašyti – 32 įsakymai.
Atlikti vertinimai 14 vietos projektų ataskaitų.
Pateikta Agentūrai strategijos (toliau-VPS)
metinė įgyvendinimo ataskaita;
 Pateikti Agentūrai 2 mokėjimo prašymai.
 Parengti VPS priemonių finansavimo aprašai
ir kvietimų teikti paraiškas dokumentai





Širvintų r. VVG 2017 m. finansavimas
 Širvintų r. VVG finansavimo šaltinis - projektas “Širvintų
rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos
plėtros strategija”.
 2016 m. birželio 10 d.LR žemės ūkio ministerijos
kanclerio potvarkiu projektui "Širvintų rajono vietos
veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija"
(toliau – Strategija) skirta parama – 1 441 880 Eurų;
 VPS 2017 m. administravimui Agentūros patvirtintas
finansinis planas – 55 568 Eur, iš šios sumos sutaupyta16 530,50 Eur. (Balansas, veiklos rezultatų ataskaita,
finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas VVG
nariams pateikta el. paštu)

Agentūra Širvintų r. VVG pateiktas deklaruoti visas
išlaidas pripažino tinkamomis, jokių sankcijų nėra.

2017 m. Finansavimo sąlygų aprašai VPS priemonėms ir
veiklos sritims
VPS priemonės pavadinimas

VPS priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“

veiklos sritis: „Parama ne
žemės ūkio verslui kaimo
vietovėse pradėti“
„Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse
plėtoti“
„NVO ir privataus verslo
iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“

VPS priemonės kodas

Gauta paraiškų

LEADER-19.2-6

LEADER-19.2-6.2

LEADER-19.2-6.4

LEADER-19.2-SAVA5

1

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS
Nr. 1
• Kvietimo Nr. 1 vietos projektui pagal VPS
priemonės veiklos sritį „Parama ne žemės
ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
negalėjo būti skirta finansinė parama,
kadangi Agentūra nustatė projekto verslo
plane pagal taisyklių reikalavimus
neatitikimą ekonominio gyvybingumo
rodiklio.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2
• Širvintų r. VVG lapkričio mėn. 17 d. buvo parengti ir pateikti
Agentūrai derinti finansavimo sąlygų aprašai (toliau – FSA)
Kvietimui Nr. 2 veiklos sritims „Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir priemonei „NVO ir
privataus verslo iniciatyvų skatinimas“, kaip numatyta
įgyvendinimo veiksmų plane. Kvietimas teikti paraiškas
buvo planuojamas nuo 2017 m. gruodžio 18 d.
• Dėl 2017 m. lapkričio 24 d. ŽŪM ministro įsakymu taisyklių
pakeitimo sustabdėme pateiktos dokumentacijos derinimą.
Naujai buvo parengtas FSA, kurio derinimas užsitęsė ir
planuoto kvietimo teikti paraiškas data nusikėlė į 2018 m.
sausio mėnesį.

2018 m. VVG veiklos planas
• Planuojamas 1 mokymas valdybai ir administravimą
atliekantiems darbuotojams. Mokymų turinys bus
tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos tinkamumo sąlygų
vykdymu, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų laikymusi.
• Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų 3 mokymai,
kurie tiesiogiai susiję su vietos projektų rengimu pagal
VPS prioritetų priemones, kurių rengimui reikia specifinių
žinių.
• Planuojamas VVG projektas „Tradicinė vasaros ir rudens
sandūros šventė – Žolinė“ (pateikta paraiška Nacionalinei
paramai, šiuo metu vyksta vertinimas)

2018 m. VVG veiklos planas
• Partnerių paieška, idėjų išgryninimas, projekto veiklų
analizė projekto teikimui pagal ŽŪM ministro įsakymą "Dėl
teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos
priemonės
,,LEADER“
veiklos
sritį
,,VVG
bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas´
(paraiškų rinkimas planuojamas 2018-09-17 - 2018-10-15)
• Tarptautinio vietos veiklos grupės bendradarbiavimo
projekto įgyvendinimui pasirengimas pagal ŽŪM ministro
įsakymą Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemonės
,,LEADER“
veiklos
sritį
,,VVG
bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
2018-09-17 - 2018-10-15).

2018 m. VVG veiklos planas įgyvendinant VPS
VPS priemonės pavadinimas

VPS priemonės kodas

Planuojama paramos suma

VPS priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“

LEADER-19.2-6

veiklos sritis: „Parama ne
žemės ūkio verslui kaimo
vietovėse pradėti“
„Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse
plėtoti“
„NVO ir privataus verslo
iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“

LEADER-19.2-6.2

132 132,00 Eur

LEADER-19.2-6.4

88 136,00 Eur

LEADER-19.2-SAVA5

205 577,00 Eur

2018 m. VVG veiklos planas įgyvendinant VPS
VPS priemonės pavadinimas

VPS priemonės kodas

„Parama NVO
LEADER-19.2-SAVAbendradarbiavimui
6
organizuojant bendrus
darbo procesus ir dalijantis
infrastruktūra bei ištekliais
ir siekiant plėtoti su kaimo
turizmu susijusias paslaugas
ir (arba) vykdyti jų
rinkodarą“
„Vietos projektų pareiškėjų LEADER-19.2-SAVAir vykdytojų mokymas,
3
įgūdžių įgijimas“

Planuojama paramos suma

97 932,00 Eur

27 800,00 Eur

Širvintų r. VVG kita veikla
• Širvintų r. VVG atstovauja Lietuvos kaimo
tinkle;
• Širvintų r. VVG atstovavimas Lietuvos VVG
tinkle;
• Dalyvavimas LEADER darbo grupėje,
tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose
rajoniniuose renginiuose, mugėse, parodose;
• Paieška ir sklaida informacijos socialiniamsekonominiams partneriams.
• Konsultacijos, praktinės pagalbos teikimas
interesantams, pareiškėjams.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

Tel.8 382 53334; +370 684 58409
el. p. www.sirvintuvvg.lt

