ROKIŠKIO KAIMO
STRATEGIJA 2014-2020
2018 m. balandis
Visuotiniam susirinkimui
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė
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Rokiškio kaimo VPS finansavimas
Skirta (97 balai) - 2 .149 975 Eur
2000000
1800000

Administravimui 429 995 Eur (20 proc.)
Vietos projektams 1.719 980 Eur (80 proc.)
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11,54 proc.
Administravimui

Vietos projektams
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VPS vizija
 Rokiškio r. kaimo

vietovės taps
patrauklesnės jame
gyvenantiems ir
atvykstantiems.
 Pagerėjus kaimo
infrastruktūrai ir
gyvenimo kokybei,
stiprės ir plėtosis
konkurencingi verslai.
 Vietos bendruomenės
stiprins viešųjų
paslaugų ir socialinių
verslų plėtrą. Tradicijos,
papročiai,
kraštovaizdis, kultūros
paveldas taps kaimo
traukos objektais.

II. Vietos projektams 1.719980 Eur
Lėšos pagal priemones
Bendradarbi
avimas
6%

Paveldas
9%
Savanoriai
9%
Mokymai
1%

NVO verslas
25%

Verslo plėtra
27%

Verslo
pradžia
23%
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Strategijos keitimo poreikis
2017 m.
Pertvarkytas veiksmų ir finansiniai planai pagal 2017 m. rudenį buvusią situaciją
Priemonei Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas
padidintas intensyvumas iki 100 proc. (rudenį įsigaliojusi taisyklių redakcija tai
padaryti leido).
2018 m. poreikis kiltų, jei
Jei I ir II kvietimų metu liktų dideli likučiai, reikėtų pakviesti 2019 m. kvietimą (dabar
VPS jis neplanuojamas)
2018-04-18 įsigaliojo nauja taisyklių redakcija, Strategiją reikia įvertinti pagal šios
redakcijos formuluotes ir naujas sąlygas.
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Prioritetai ir priemonės
I. Kaimų atnaujinimas,
investuojant į paveldo,
turizmo traukos objektus
ir kaimų gyventojų viešųjų
problemų sprendinius
320 000 Eur

II. Verslumo skatinimas
1 399 980 Eur
2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas
18 000 Eur

1.1. Kultūros ir gamtos paveldas
160 000 Eur

2.2. Ūkio ir verslo plėtra
(pradėti 400 000 Eur, plėtoti 465 000 Eur)
865 000 Eur

1.2. Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas
160 000 Eur

2.3. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
425 000 Eur
2.4. Bendradarbiavimas
91 980 Eur

I kvietimas
1.1. Kultūros ir gamtos paveldas, iš viso 160 000 Eur. Projektų nesulaukta
(generuojamų idėjų buvo 4)
1.2. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas, iš viso 160 000 Eur, pašaukta
buvo 80 000 Eur. Projektai 2, rezervuota suma – 64751,49 Eur

2.2. Ūkio ir verslo plėtra, iš viso 865 000 Eur.
• Verslui pradėti pašaukta 200 000 Eur. Gauti 3 projektai, atšauktas1.
Rezervuota suma – 28608,06 Eur.

• Verslui plėtoti pašaukta 200 000 Eur. Gautas 1 projektas, atšauktas1.

I kvietimo įvertinimas
1. Lūkesčius pateisino tik 1.2. priemonė Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas
2. Priemonės 1.1. Kultūros ir gamtos pavelda aktualumas ir reakcija į kvietimą
nebuvo adekvati. Priežastys 2 idėjų entuziastai valstybės tarnautojai sirgo,
kitų 2 dar nepakankamai susistemino. Prisidėjo ir situacija savivaldybėje.
3. Priemonės 2.2. Ūkio ir verslo plėtra įstrigimas neaiškus. (Į pirmuosius
mokymus buvo susirinkę 18 besidominčiųjų. Galimų pareiškėjų sąraše
(žmonės, išreiškę susidomėjimą) turime 82 galimus pareiškėjus. Panašu, kad
laukia realių įgyvendintų pavyzdžių.
• 2 pareiškėjai atsiėmė paraiškas dėl techninių neįvykdytų sprendimų, rudenį
kvietime rengiasi dalyvauti.
• Visus kitus vėl aktyviai mokysime.

II kvietimas (2018 m. ruduo)
2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas, iš viso
18 000 Eur. Bus šaukiama 50 proc. sumos – 9 000 Eur.
2.2. Ūkio ir verslo plėtra, iš viso 865 000 Eur.
• Verslui pradėti. Bus šaukiama 100 000 Eur + I kvietimo likutis 171 392 Eur.
• Verslui plėtoti. Bus šaukiama 100 000 Eur + I kvietimo likutis 200 000 Eur.
2.3. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra, iš viso 425 000 Eur. Bus šaukiama 50
proc. sumos 255 000 Eur.
2.4. Bendradarbiavimas, iš viso 91 980 Eur. Bus šaukiama 50 proc. sumos 46 000
Eur.

Kvietimų grafikas (VPS 10 skyrius)
Metai, kada bus
kviečiama

Priemonės

Pirmasis. 2018 I

1. Kultūros ir gamtos paveldas (50 proc. lėšų)
2. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas (savanoriai) (50 proc. lėšų)
3. Ūkio ir verslo plėtra (beveik 50 proc. lėšų)

pusmetį

Antrasis. 2018
m. II pusmetis

1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (50
proc. lėšų)
2. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (50 proc. lėšų)
3. Bendradarbiavimas (50 proc. lėšų)
4. Ūkio ir verslo plėtra (25 proc. lėšų + likučiai I kvietimo)

Suformuoti kvietimą I
ir II kvietimų lėšoms
(didelis likutis)

2019 m.

Pasirengimas tarpiniam vertinimui

Trečiasis. 2020 II
pusmetis

1. Kultūros ir gamtos paveldas (50 proc. lėšų+ likučiai)
2. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas (savanoriai) (50 proc. lėšų+
likučiai)
3. Ūkio ir verslo plėtra (25 proc. lėšų + likučiai)

Ketvirtasis. 2021
I - II pusmetis

1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (50
proc. lėšų+ likučiai)
2. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (50 proc. lėšų+ likučiai)
3. Bendradarbiavimas (50 proc. lėšų+ likučiai)

Penktasis. 2021
II pusmetis

1. Ūkio ir verslo plėtra (plėtoti)
2. Lėšų likučiai

Rodikliai (VPS 12 skyrius)
12.1.1.1.

• Projektų

33

• Naujų darvo vietų

Paremtų vietos projektų,
pateikė NVO, skaičius (vnt.)

kuriuos
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Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė
vietos valdžios institucija (savivaldybė)
arba valstybės institucija/organizacija,
skaičius (vnt.)
12.1.1.3. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė
MVĮ, skaičius (vnt.)
12.1.1.4. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė
fiziniai asmenys, skaičius (vnt.):
12.1.1.4.1 iš jų iki 40 m.
.
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12.1.1.2.

26
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moterų: 1

iš viso: 2

vyrų: 1
12.1.1.4.2 iš jų daugiau kaip 40 m.
.
12.1.1.5.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė
12.1.1.1–12.1.1.5
papunkčiuose
neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.)

moterų: 2

iš viso 6:

vyrų: 4
4
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Strategija, teisės aktai, skelbimai apie kvietimus,
renginius, konsultacijos, dažniausi klausimai

www.rokiskiovvg.lt

