VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS PROTOKOLAS
2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. 2019-V-8
Vilnius

Posėdis vyko – (2019-09-13, 16.00)
Posėdžio pirmininkė – Violeta Jankauskienė
Posėdžio sekretorė – Anželika Kerbed
Dalyvavo: Anton Stankevič, Vladislav Maliuk, Tadeušas Žygis, Vladislav Kondratovič, Danuta
Darčanova, Rima Dubickaja, Andžej Leonovič, Liucina Kotlovska, Zbignev Glazko, Roman
Tomaševski, Joana Šekštelienė, Edvard Tomaševič, Aleksandr Liachovič, Česlava Zadranovič,
Renata Mickevič (15 narių iš 15 Valdybos narių dalyvauja), Lilija Kublickienė, Anželika Kerbed
(Vilniaus r. VVG administruojantys asmenys), Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG VPS
vadovė) – iš viso 18 dalyvių (registracijos sąrašas pridedamas).
Kvorumas yra.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl FSA VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir
partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) su priedais patvirtinimo (Kvietimas
Nr.21);
2. Dėl kvietimo Nr.21 datos patvirtinimo: nuo 2019m. rugsėjo 23d. iki 2019 lapkričio 8d.;
3. Dėl VPS ir VPS sutarties keitimo inicijavimo;
4. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl FSA VPS Priemonės: „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) su
priedais patvirtinimo (Kvietimas Nr. 21). VPS vadovė Violeta Jankauskienė informavo valdybos
narius, kad prieš skelbiant kaimo vietovių kvietimą teikti vietos projektus reikia patvirtinti Vietos
projektų finansavimo sąlygų aprašą su priedais. Minėta dokumentacija buvo išsiųsta valdybos
nariams el. paštu susipažinimui. Dar kartą buvo aptartos FSA pagrindinės nuostatos, svarstymo
metu neatsirado klausimų, buvo pasiūlyta balsuoti.
Balsavo „už“: 15 balsų.
Balsavo „prieš“: nėra.
NUTARTA: Vienbalsiai pritarti naujiems parengtiems FSA su priedais.
2. SVARSTYTA. Dėl kvietimo Nr.21 datos patvirtinimo: nuo 2019m. rugsėjo 23d. iki 2019
lapkričio 8d. Susirinkimo metu buvo siūloma paskelbti kvietimą Nr. 21 nuo 2019m. rugsėjo 23d. iki
2019 lapkričio 8d.. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Balsavo „už“: 15 balsų.
Balsavo „prieš“: nėra.
NUTARTA: Vienbalsiai pritarti paprastų kaimo vietovių kvietimui teikti vietos projektus datai.

3. SVARSTYTA. Dėl VPS ir VPS sutarties keitimo inicijavimo.
- Remiantis Socialinio verslo gairių nuostatomis, kurios apibūdina socialinio verslo modelius, siūlome
išplėsti Strategijos priemonėje „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ remiamų veiklų sąrašą, tai yra VPS
58 psl. 9.1.1.1.2.papunkčio Priemonės apibūdinimas, įtraukiant papildomai:
•

Kitos veiklos, kurios neprieštarauja socialinio verslo sampratai.

- Vilniaus r. VVG įgyvendinamojoje Strategijos priemonėje „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
nustatyta Didžiausia paramos suma vietos projektui kartais riboja pareiškėjų galimybes įgyvendinti
tinkamai savo tikslus. Todėl buvo nuspręsta, nekeičiant priemonei numatytų rodiklių: naujai suskurtų
darbo vietų(10) ir Vietos projektų skaičiaus(10), paįvairinti didžiausią paramos sumas Vietos projektams.
Siūlome didžiausią paramos sumą vietos projektui VPS priemonėje „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
apibūdinti taip:
9.1.1.1.8.

Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo sekančių rodiklių:

•

Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma

negali būti didesnė kaip 28 100.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 3 projektus.

•

Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 57 100.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.

•

Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 85 600.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 3 projektus.

- Dėl tos pačios priežasties, VPS Priemonėje „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų
verslumo ir partnerystės skatinimas“ nekeičiant priemonei numatytų rodiklių: naujai sukurtų darbo vietų
(27) ir Vietos projektų skaičiaus (18), paįvairinti didžiausią paramos sumas Vietos projektams. Siūlome
didžiausią paramos sumą vietos projektui VPS priemonėje „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
apibūdinti taip:
9.1.1.2.8. Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo sekančių rodiklių:

•

Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia paramos suma

negali būti didesnė kaip 26 500.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 2 projektus.

•

Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 53 300.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.

•

Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 80 000.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 6 projektus.

•

Sukurta 2 darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 106 700.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.

•

Sukurta 2,5 darbo vietos – didžiausia

paramos suma negali būti didesnė kaip 133 350.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 2 projektus.

Buvo siūlomas ketvirtas pakeitimas - VPS dalyje „Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo
išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)“ patikslinti administravimo
išlaidų pagal metus sumas atsižvelgiant į Vietos projektų įgyvendinimo rezultatus už 2017 ir 2018m.,
Vilniaus r. VVG patvirtintą mokėjimo prašymų pateikimo grafiką, faktiškai patirtas ir apmokėtas lėšas už
2019m., planuojamą 2020m. biudžetą.
Balsavo „už“: 15 balsų.
Balsavo „prieš“: nėra.
NUTARTA: Vienbalsiai pritarti VPS ir VPS sutarties keitimui.

4. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. VPS vadovė Violeta Jankauskienė informavo valdybos narius,
kad NMA patvirtino tarptautini projektą su Gruzija „Keliauti yra atrasti“. Taip pat informavo, kad 2020

metais Žemės ūkio ministerija vykdys mūsų strategijos vertinimą ir kad iki 2019 metų pabaigos
planuojame patvirtinti 40 % užkontraktuotų vietos projektų.

Posėdžio pirmininkė

Violeta Jankauskienė

Posėdžio sekretorė

Anželika Kerbed

