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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

NR. 5-1.1.1 

 

2020-04-07 

 

 Mažeikių miesto vietos veiklos grupės (toliau Mažeikių VVG) kviečia teikti vietos 

plėtros projektinius pasiūlymus dėl Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“: 

 

Vietos plėtros strategijos 

veiksmas arba atskiros veiksmo dalys, 

kuriam (kurioms) įgyvendinti 

skelbiamas kvietimas 

1.1.1. Veiksmas. Teikti socialinio taksi paslaugą 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti 

gaunant šią paslaugą vykdant bendradarbiavimą su 

kitomis organizacijomis. 

Remiamos veiklos PFSA aprašo 10.1; 10.4; 10.5 veiklos 

Tinkami pareiškėjai, partneriai Pareiškėjai: viešieji juriniai asmenys, privatūs 

juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra 

Mažeikių miestas. Mažeikių savivaldybės administracija 

(biudžetinės organizacijos). 

Partneriai: viešieji juriniai asmenys, privatūs juridiniai 

asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Mažeikių 

miestas. Mažeikių savivaldybės administracija 

(biudžetinės organizacijos). 

Vienas iš projekto pareiškėjų ar patnerių t.b. 

priskiriamas NVO arba socialiniams partneriams. 

Kvietimui skiriama Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų (toliau – paramos lėšos) 

ir (jei taikoma) savivaldybės biudžeto 

lėšų suma, EUR 

14348,41 

Didžiausia galima vietos 

plėtros projektui skirti paramos lėšų ir 

(jei taikoma) savivaldybės biudžeto 

lėšų suma, EUR 

14348,41 

Pareiškėjų prisidėjimo prie 

vietos plėtros projekto nuosavu įnašu 

reikalavimai 

Ne mažiau 1289,00 eurų. 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminas  

Projektiniai pasiūlymai teikiami: 

nuo 2020 m. balandžio 7 d. 9.00 val. 

iki 2020 m. gegužės 7 d. 16.00 val. 
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Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų pateikimo būdas ir vieta 

Originalas su organizacijos vadovo ar įgalioto asmens 

parašu pateikiamas asmeniškai Mažeikių miesto vietos 

veikos grupei adresu: Ventos g. 8 A, Mažeikiai, el. 

versija el.p. regina.mmiestovvg@gmail.com 

Informacija apie galimų 

pareiškėjų mokymą, konsultavimą 

Dėl esamos situacijos šalyje paskelbus karantiną, 

pareiškėjų mokymai nevyks. Teikiamos asmeninės 

konsultacijos el.p. regina.mmiestovvg@gmail.com arba 

tel. +370 615 80392 darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.   

 

 

Informacija apie reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, pagal kvietimą Nr. 

rengdami ir Mažeikių miesto VVG teikdami vietos plėtros projektinius pasiūlymus, ir miesto VVG, 

atlikdama projektinių pasiūlymų vertinimą, projektų atranką, taip pat kita su vietos plėtros projektų 

vertinimu susijusi informacija pateikiama Mažeikių miesto VVG internetiniame puslapyje 

ww.mazeikiuvvg.lt. 
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