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Rokiškio kaimo VPS finansavimas
• Finansavimas didėjo dėl
pasiektų tarpinių rodiklių
• Pratęstas įgyvendinimo
laikotarpis iki 2025 m.
• Pereinamojo laikotarpio
finansavimas (iš
pereinamojo laikotarpio
fondo ir EURI)
• Pereinamojo laikotarpio
uždavinys – naujo
laikotarpio VPS
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Pereinamojo laikotarpio papildomas VP finansavimas nukreiptas į privataus
verslo priemones, kuriančias darbo vietas: verslo pradžia (141 937 Eur) iš
pareinamojo fondo; verslo plėtra (121 761 Eur) iš EURI .
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Priemonės, kuriančios darbo
vietas (>75 % VP skirto
finansavimo)
II prioritetas. 2.2. Ūkio ir verslo plėtra
(papildyta nauju finansiniu krepšeliu)
II prioritetas. 2.3. NVO socialinio
verslo kūrimas ir plėtra

Savivaldybė prisideda
kofinansavimu prie
viešųjų ir socialinio
verslo projektų.

Priemonės, nekuriančios
darbo vietų
I prioritetas. 1.1. Kultūros ir gamtos
paveldas (bet bus sąlygos darbo
vietoms)
I prioritetas. 1.2. Pagrindinės paslaugos
ir kaimų atnaujinimas (bet bus sąlygos
darbo vietoms)
II prioritetas. 2.1. Vietos projektų
pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių
įgijimas (bet bus sąlygos darbo vietoms)
II prioritetas. 2.4. Bendradarbiavimas
(turizmo sritis) (bet bus sąlygos darbo
vietoms)
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VPS vizija

Lėšos pagal priemones
❖ 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.
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Projektai ir rodikliai (I)
I. Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos
objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius
1.1. Kultūros ir gamtos paveldas
planuota 2 VP, 2 objektai/
įgyvendinami 2 VP, 2 objektai
PS. Naujas kvietimas
nenumatytas.
1.2. Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas
(savanorystė) planuota 4 VP/
įgyvendinti 2 VP
įgyvendinami 2 VP
PS. Perkeliamos lėšos,
numatyti kvietimai.
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Projektai ir rodikliai (II)
II. Verslumo skatinimas
2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas,
įgūdžių įgijimas. Planuota 2 VP/
įgyvendintas 1 VP/ įgyvendinamas 1 VP.
PS. Naujas kvietimas nenumatytas.
2.2. Ūkio ir verslo plėtra
2.2.1. Verslo pradžia. Papildytas planas 11 VP, 12 DV/
įgyvendinti 2 VP, įgyvendinami 7 VP, 13,75 DV.
PS. Papildytas finansavimas (pereinamojo laikotarpio lėšos),
numatyti kvietimai.
2.2.2. Verslo plėtra. Papildytas planas 12 VP, 13,5 DV/
įgyvendinti 3 VP, įgyvendinami 8 VP, 13,3 DV.
PS. Papildytas finansavimas (EURI lėšos), numatyti kvietimai.
2.3. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Planuota 5 VP, 7 DV/ įgyvendinami 3 VP, 5,45 DV.
PS. Neįgyvendinti rodikliai, numatyti kvietimai.
2.4. Bendradarbiavimas (turizmo sritis). Planuota 2 VP/
įgyvendinami 2 VP. PS. Naujas kvietimas nenumatytas.

Dėmesys. Reikia
pastangų
sudominti.
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Objektyvus poreikis plėtoti viešųjų paslaugų lauką
2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas (LR Vyriausybė).
7 TIKSLAS. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį

Vidutinis BVP vienam gyventojui nuokrypis
regionuose, palyginti su šalies BVP vienam gyventojui
(to meto kainomis)
Vidutinis gyvenimo kokybės indekso nuokrypis
savivaldybėse, palyginti su savivaldybių gyvenimo
kokybės indekso vidurkiu
Kaimiškųjų vietovių gyventojų vidutinių
disponuojamų pajamų dalis, palyginti su miesto
gyventojų vidutinėmis disponuojamomis pajamomis

2025
24,3

2030
19,8

indekso 6,03
punktai (2016)

5,03

3,53

proc.

81

83

proc.

29,8
(2018)

80,1
(2018)

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
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Objektyvus poreikis plėtoti viešųjų paslaugų lauką
7 TIKSLAS. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį:

7.1 uždavinys. Stiprinti regionų
ekonominį augimą, atsižvelgiant į
jų potencialą

7.2.14. Savivaldybių viešųjų paslaugų,
kurias teikia nevyriausybinės ir
bendruomeninės organizacijos, dalis

7.2 uždavinys. Didinti darbo
vietų pasiekiamumą ir viešųjų
paslaugų prieinamumą visiems

proc.

7
(2018)

2025
15

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

2030
30

KPP 2014-2020. LEADER
Socialiniai verslai ir NVO paslaugos iš VPS
tūkst. Eur
Socialinis
verslas
lėšos/ proc.
nuo VPS

Kitos priemonėse, kuriose įgyvendinamas
viešųjų paslaugų perdavimas NVO

NVO

Lėšos

Priemonės

425/ 24,11 proc.

383,5

Kultūros ir gamtos paveldas (2 x turizmas,
menininkų edukacinė erdvė)
Kaimo atnaujinimas per savanorius
(turizmas, pramogos, priešgaisrinė sauga,
senjorų dienos centras)
Bendradarbiavimo (kultūra (kinas),
turizmas (apgyvendinimas, maitinimas)

NVO paslaugos ir
verslai iš viso 39,90
proc. nuo VP sumos
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VIII kvietimas (2021 m. rugsėjo 1 d. – spalio 8 d.)
• Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

IX kvietimas (2021 m. lapkričio – gruodžio mėn.)
• Ūkio ir verslo plėtra (verslo pradžia, verslo plėtra

Kiti kvietimai (2022-23 m.)
• Lėšų likučiams

Strategija, teisės
aktai, skelbimai apie
kvietimus,
renginius,
konsultacijos,
dažniausi klausimai
www.rokiskiovvg.lt

