
ĮGYVENDINTAS 

Vėriškių bendruomenės vietos projektas 

„Gyventojų kompetencijos ugdymas sveikatingumo, inovacijų, 

verslumo ir bendradarbiavimo srityje“ 

Nr. RADV-LEADER-1C-M-12-3-2019/42VS-PV-19-1-08880-PR001 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Vėriškių bendruomenė, kodas 302309009, Sporto g.1, Vėriškių 

k., Radviliškio r. 

Projektas įgyvendintas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II 

prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. BR1-417. 

Vietos projekto vykdymo sutartis Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma 

Sutartimi. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 10 d. 

Projekto pabaiga 2021 m. rugpjūčio 11 d. 

Projekto tikslas – suteikti žinių ir padėti formuoti teisingas sveiko elgesio nuostatas, 

skatinti gyventojų verslumą bei inovatyvius sprendimus pasitelkiant bendradarbiavimo galimybes 

tarp įvairių sektorių. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti 6 mokymai ir 3 praktiniai – informaciniai 

seminarai: „Sveika mityba“, „Streso valdymas ir fizinis aktyvumas“, „Sveikatai palankių desertų 

kūrimas“, „Natūralių, sveikatai palankių maisto produktų gamybos ypatumai ir pateikimo rinkai 

galimybių paieška“, „Vietos bendruomenių partnerystė ir bendradarbiavimas, efektyviai panaudojant 

vietos žaliavas“. Dalyvių skaičius -  

Paramos intensyvumas 100 proc., gauta paramos suma 12 577,00 Eur su PVM. 

 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

Planuota/Pasiekta 

1. Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.): 6 mokymai 118 dalyvių 

1.1. mokymų, susijusių su verslumo skatinimu, skaičius (vnt.) 

ir dalyvių skaičius (vnt.) 
1 mokymai 10 dalyvių 

1.2. mokymų, susijusių su inovacijų skatinimu, skaičius (vnt.) 

ir dalyvių skaičius (vnt.) 
1 mokymai 15 dalyvių 

1.3. mokymų, susijusių su bendradarbiavimo skatinimu, 

skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) 
1 mokymai 15 dalyvių 

1.4. mokymų, susijusių su sveika gyvensena, skaičius (vnt.) ir 

dalyvių skaičius (vnt.) 
3 mokymai 78 dalyviai 

2. Praktinių – informacinių seminarų skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.). 
3  seminarai 41 dalyvis 

 

 


