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VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VYTAUTO G. 12, VARĖNA

KVIETIMO NR. 2 VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
VERTINIMO ATASKAITA
2018-06-28
Varėna
Varėnos vietos veiklos grupė 2-ąjį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus paskelbė
2018 m. kovo 16 d. Informacija apie kvietimą buvo skelbiama interneto svetainėse www.varena.lt,
www.varenosmiestovvg.lt, taip pat Varėnos miesto VVG paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.
Pareiškėjai projektinius pasiūlymus galėjo teikti iki 2018 m. balandžio 30 d.
2018 m. kovo 26 d. buvo suorganizuotas informacinis seminaras būsimiems pareiškėjams
(dalyvavo 14 žmonių), kurio metu supažindinta su finansavimo sąlygomis, finansuojamomis veiklomis
ir paraiškų pildymu.
Kvietimai teikti projektinius veiksmus buvo paskelbti pagal tris Varėnos miesto 2016-2020 metų
vietos plėtros strategijos veiksmus:


pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę
atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas“ 1.1.1. veiksmą „Bendrųjų socialinių
paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims“;



pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę
atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas“ 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių
paslaugų teikimas, skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Varėnos mieste“.



pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Varėnos miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių
darbingų gyventojų užimtumo didinimas, įgyvendinant neformalias iniciatyvas“ 2.1.1.
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veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką
veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“.
1.1.1. veiksmui „Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir
priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims“ įgyvendinti buvo numatyta paskirstyti 180 000,00 Eur;
1.1.2. veiksmui „Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas, skatinant pabėgėlių socialinę integraciją
Varėnos mieste“ įgyvendinti buvo numatyta paskirstyti 9 250 Eur;
2.1.1. veiksmui „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą,
praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“ įgyvendinti buvo numatyta paskirstyti
6 350 Eur;
Į 2.2.1. veiksmą „Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas,
siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“ kvietimas
neskelbtas, panaudojus visas jam numatytas lėšas per I-ąjį šaukimą 2017 m.
Projektinius pasiūlymus pateikė iš viso 6 Varėnos mieste registruotos ir/ar veikiančios įmonės,
įstaigos ar organizacijos. Visos jos atitiko pareiškėjams keliamus reikalavimus. Pareiškėjai pagal
atskirus veiksmus pateikė projektinių pasiūlymų iš viso tokioms sumoms:

180 000 Eur

Bendra pareiškėjų
pateiktų projektinių
pasiūlymų prašomo
finansavimo suma
143 828,37 Eur

Prašomas skirti
finansavimas nuo
kvietimui numatytas
veiksmo finansavimo
79,9%

1.1.2.

9 250 Eur

0 Eur

0%

2.1.1.

6 350 Eur

0 Eur

0%

Veiksmas

Kvietimui numatytas
veiksmo finansavimas

1.1.1.

Konstatuotina, kad kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal veiksmą 1.1.2. neįvyko (antrą
kartą iš eilės). Rekomenduotina atlikti strategijos pakeitimus ir ministerijai pritarus šį veiksmą
prijungti prie 1.1.1. veiksmo.
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.1. uždavinio „Varėnos miesto
bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas, įgyvendinant neformalias
iniciatyvas“ 2.1.1. veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant
savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“ taip pat neįvyko.
Rekomenduotina į jį kvietimą skelbti pakartotinai kitais metais, perskirsčius Strategijos finansinį planą.
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Paskelbus kvietimą teikti projektinius pasiūlymus (o taip pat ir iki jo) pareiškėjai buvo nuolat
konsultuojami paraiškų rengimo klausimais asmeniškai, elektroniniu paštu, telefonu. Pastabų,
pretenzijų ar nusiskundimų dėl pareiškėjų konsultavimo negauta.
Projektinius pasiūlymus pateikė šie pareiškėjai:
1) Varėnos futbolo klubas „Atžalynas“ – projektas „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto
šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą“ (pagal 1.1.1 veiksmą,
projekto biudžetas – 14 688,38 Eur, prašomas skirti finansavimas – 12 825,38 Eur);
2) Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas – projektas „Laimės programa“ (pagal
1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas – 35 000,00 Eur, prašomas skirti finansavimas 26 181,00
Eur);
3) BĮ Varėnos globos namai – projektas „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties
mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ (pagal 1.1.1.
veiksmą, projekto biudžetas – 34 863,45 Eur, prašomas skirti finansavimas - 27 890,76 Eur);
4) BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras – projektas „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių
paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“
(pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas – 33 383,92 Eur, prašomas skirti finansavimas – 30
746,57 Eur);
5) BĮ Varėnos specialioji mokykla – projektas „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių
socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ (pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas 16
803,78 Eur, prašomas skirti finansavimas – 13 822,98 Eur).
6) Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis – projektas „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė
ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų
vaikams“ (pagal 2.2.1 veiksmą, projekto biudžetas – 35 000 Eur, prašomas skirti finansavimas
– 32 361,68 Eur);
Administracinės projektų atitikties vertinimas buvo atliekamas 2018 m. gegužės 2-25 d. Visi
pareiškėjai buvo paprašyti patikslinti projektinius pasiūlymus. Dažniausiai pareiškėjams teko tikslinti
projekto išlaidų skaičiavimus, netikslumus projektų biudžetuose, įkainius, trūkstamus dokumentus
prie paraiškų. Visi pareiškėjai taisymus atliko ir patikslintus projektinius pasiūlymus pateikė laiku.
Kilus klausimų dėl veikos vykdymo Varėnos mieste, Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos
fondo buvo papildomai paprašyta patikslinti savo, kaip pareiškėjo tinkamumą.
Atsiėmusių projektinius pasiūlymus taisymo metu ar pataisius nebuvo. Patikslintuose
projektiniuose pasiūlymuose esminių trūkumų nepastebėta, todėl visi buvo perduoti naudos ir
kokybės vertinimui.
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Naudos ir kokybės vertinimą 2018 m. birželio 1-28 dienomis atliko Varėnos miesto VVG
strategijos administratorius (I-asis vertintojas) ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turizmo skyriaus darbuotoja (II-asis vertintojas). Abu jie atitiko naudos ir kokybės
vertintojams keliamus reikalavimus.
Projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatai:

Pareiškėjas

Projektinis pasiūlymas

I-ojo
vertintojo II-ojo
vertintojo
vertinimas (balais)
vertinimas (balais)
Varėnos futbolo klubas „Socialinę
atskirtį
85
90
„Atžalynas“
patiriančių
Varėnos
miesto šeimų vaikų
socialinė
integracija
įtraukiant juos į sportinę
veiklą“
Baltijos
„Gyvenimo „Laimės programa“
75
85
meno“
labdaros
ir
paramos fondas
BĮ Varėnos globos „Senyvo amžiaus ir
90
90
namai
neįgalių
asmenų
socialinės
atskirties
mažinimas
ir
savarankiškumo
palaikymas
Varėnos
miesto bendruomenėje“
BĮ Varėnos socialinių „Bendrųjų ir specialiųjų
85
82
paslaugų centras
socialinių
paslaugų
plėtra neįgaliesiems ir
socialinę
atskirtį
patiriantiems Varėnos
miesto gyventojams“
BĮ Varėnos specialioji „Specialiųjų
poreikių
70
85
mokykla
mokinių ir jų šeimos
narių
socialinės
atskirties
mažinimas
Varėnos mieste“
Varėnos
„Šeštadieninė socialinių
85
80
„Žilvičio“
vaikų įgūdžių
grupė
lopšelis-darželis
ikimokyklinėje įstaigoje
daugiavaikių,
specialiųjų poreikių ir
socialinės
atskirties
šeimų vaikams“
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Visi pareiškėjai projektus vykdo su partneriais. Vertintojai siūlo finansuoti visus projektinius
pasiūlymus, nemažinant prašomos finansavimo sumos, todėl Varėnos miesto VVG valdybai siūloma
tvirtinti šiuos projektinius pasiūlymas ir finansavimą jiems:
1) Varėnos futbolo klubas „Atžalynas“ projektui „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto
šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą“ skirti 12 825,38 Eur;
2) Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondo projektui „Laimės programa“ skirti 26
181,00 Eur;
3) BĮ Varėnos globos namai projektui „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties
mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ skirti 34 863,45
Eur;
4) BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras projektui „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų
plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ skirti –
30 746,57 Eur;
5) BĮ Varėnos specialioji mokykla projektui „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių
socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ skirti 13 822,98 Eur.
6) Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis projektui „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė
ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų
vaikams“ skirti 32 361,68 Eur;

Nefinansuotinų projektų nėra.

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius

Adomas Taraskevičius

