VPS „UTENOS RAJONO DVISEKTORĖ
STRATEGIJA 2016-2023 m.“
įgyvendinimas ir galimybės

Edita Rukšytė
Utenos regiono vietos veiklos grupės
VPS administratorė

2021-04-22
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NVO

VALDŽIA

VERSLAS

UTENOS RAJONO DVISEKTORĖ
STRATEGIJA 2016-2023 m.
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I PRIORITETAS. Viešosios
infrastruktūros kūrimas ir
tvarkymas skatinant
ekonominę, socialinę, kultūrinę
veiklą.
II PRIORITETAS. Darbo vietų kūrimas
įskaitant palankios aplinkos verslui Utenos
RVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į
darbo rinką sudarymas.
III PRIORITETAS. Inovacijų plėtra,
pridėtinės vertės bei darbo vietų
kūrimas Utenos žvejybos ir
akvakultūros regione.
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LĖŠOS, SKIRTOS VPS ĮGYVENDINIMUI:

2 022 663 Eur

I PRIORITETAS:
235 366 EUR
1 129 603 Eur

VPS paramos lėšos:

II PRIORITETAS:
1 097 532 EUR

1 982 574 Eur

+ 32 071 Eur

+ 40 089 Eur
III PRIORITETAS:
253 161 EUR
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Gauta 30 VP
Įgyvendinta 13 VP

6

KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems
žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (2020 m.)
Pareiškėjas – MB Auksinis elnias
Skirta parama - 23 868 Eur
Vieta - Paščio g. 1A, Taukelių k., Daugailių sen., Utenos r.
Projekto tikslas – turizmo ir aktyvaus poilsio paslaugų teikimo verslo vykdymui sukurti materialinę techninę bazę,
kuri atitiks šiuolaikinius poilsiautojų poreikius, įskaitant ir kasdienius buitinius, sudaryti turizmo maršrutus ir įsteigti
1,5 etato naujų darbo vietų.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta:
1.įsigyti nuomos paslaugai teikti poilsio ir sporto reikmenų: keturvietes plastikines valtis (2 vnt.), dviračius (4 vnt.),
modulinę pirtį (1 vnt.), kubilus (2 vnt.);
2.sukurti techninę materialinę bazę kokybiškoms stovyklavietės nuomos, trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms
teikti įsigyjant: POD poilsiavietės namelius (2 vnt.), modulinį namelį, modulinę pirtį, medinę lauko pavėsinę, lauko
baldus, kubilus (2 vnt.), lauko treniruoklius (3 vnt. skirtingoms raumenų grupėms), vaikų žaidimo aikštelę, vaikų
spyruoklines sūpynes, vaikų balansines sūpynes, vaikiškas sūpuokles su čiuožykla, skalbimo mašiną su džiovinimo
funkcija, indaplovę;
3.sudaryti rekomenduotinus maršrutus tiek po sodybos teritoriją, tiek po Utenos apylinkes.
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KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas
darbo vietas“ (2020 m.)
Pareiškėjas – ūkininkas, Ramūnas Katinas
Skirta parama – 16 202 Eur
https://www.katino.lt/proteinai-miltai

Vieta - Kalvų g. 4, Griūčių k., Utenos sen., Utenos r.

Projekto tikslas – Ramūno Katino jau vykdomos aliejų spaudimo, miltų iš riešutų gamybos modernizavimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta:
1.įsigyti du skirtingo galingumo aliejaus spaudimo presus ir grūdų bei sėklų malimo malūną.
2.plėsti aliejaus spaudimo, miltų iš riešutų ir sėklų gamybos apimtis bei pagamintus produktus realizuoti visoje
Lietuvoje.
3.sukurti 0,5 etato naują darbo vietą Utenos rajone Griūčių kaime bei įdarbinti Utenos rajono kaimo gyventoją.
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KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas
darbo vietas“ (2020 m.)
Pareiškėjas – Artūras Glinskys
Skirta parama – 48 794 Eur
Vieta - Jono Asminavičiaus g. 14, Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.

Projekto metu pareiškėjas, turintis techninį išsilavinimą, susikurs automobilių remonto paslaugų verslą.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta:
1.pastatyti naują paslaugų paskirties pastatą, kuriame bus įrengtos automobilių remonto dirbtuvės;

2.įsigyti reikiamą įrangą, kuri bus naudojama atliekant padangų montavimo ir balansavimo paslaugas, atliekant
antikorozinę apsaugą, kitą smulkų remontą;
3.sukurti savininkui 1,5 etato naują darbo vietą veikiant pagal individualios veiklos pažymą.
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KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas
darbo vietas“ (2020 m.)
Pareiškėjas – Vidmantas Ubeika
Skirta parama – 52 817 Eur

Vieta - Užtvankos g. 9, Nemeikščių k., Utenos sen., Utenos r.

Projekto tikslas – Vidmanto Ubeikos medžio apdirbimo veiklos įkūrimas, atliekant pastato kapitalinį
remontą, kuriame bus vykdomi medžio apdirbimo ir staliaus darbai.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta:

1.atlikti sandėliavimo paskirties pastato, kuriame bus vykdoma medžio apdirbimo ir staliaus darbų veikla,
kapitalinį remontą;
2.sukurti naują 1,5 etato darbo vietą sau.
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KVIETIMAS PAGAL PRIEMONĘ „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms
į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono
vietovėse “ (2020 m.)
Pareiškėjas – Utenos seniūnijos bendruomenė, asociacija
Prašoma parama – 58 363 Eur
Vieta - J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos sen., Utenos r.

Projekto tikslas – multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas socialinio verslo
vykdymui.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta:
1.įrengti multisensorinį kambarį įsigyjant reikiamą kompiuterinę ir kitą įrangą;
2.įrengti pagalbines sanitarines patalpas reikalingas multisensorinio kambario funkcionavimui
3.sukurti naują 1 etato naują darbo vietą.
Projekte nurodyti naudos gavėjai: Utenos sen. ir Sudeikių sen. pensinio amžiaus arba neįgalumą turintys
gyventojai, socialinės rizikos ir kitose šeimose augantys, turintys specialiuosius poreikius vaikai.
Numatyta galimybė didinti naudos gavėjų skaičių neapsiribojant vien tik paminėtomis seniūnijomis.
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MULTISENSORINIO KAMBARIO VIZUALIZACIJA
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VIETOS PROJEKTAMS FINANSUOTI PARAMOS LĖŠOS IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO
FONDO KAIMO PLĖTRAI LĖŠŲ
VPS priemonės kodas

EŽŪFKP

Paramos lėšos, Eur
skirta

LEADER-19.2-SAVA-5

235 366

LEADER-19.2-SAVA-6
LEADER-19.2-SAVA-7

(privatus verslas)

(bendruomeninis verslas)

LEADER-19.2-SAVA-8
(socialinis verslas)

LEADER-19.2-SAVA-9
(privatus verslas)

LEADER-19.2-SAVA-10
Iš viso:

patvirtinta

Vietos projektai, sk. Naujos darbo vietos
planuota

gauta

0

3

574 664

462 187

11

11

125 043

0

4

0

175 852
156 383

(195 321)

55 466

(58 363)

113 788

3
4

0

(1)

1

(1)

4

97 661

61 244

10

7

1 364 969

692 685

35

23

(946 369)

(25)

planuota

Sukurta/
kuriama

x

x

11

13,47

3,5

0

3

1

2 VP

2 VP

1 VP
1 VP
3,7 VP

(1)

4,5

5,5

x

x

22

19,97
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VIETOS PROJEKTAMS FINANSUOTI PARAMOS LĖŠOS IŠ EUROPOS JŪRŲ REIKALŲ IR
ŽUVININKYSTĖS FONDO LĖŠŲ
VPS priemonės kodas

Paramos lėšos, Eur

Vietos projektai, sk. Naujos darbo vietos

EJRŽF

skirta

patvirtinta

planuota

gauta

planuota

Sukurta/
kuriama

BIVP-AKVA-SAVA-1

193 839

0

3

0

4

0

BIVP-AKVA-SAVA-2

59 322

59 322

3

3

x

x

253 161

59 322

6

3

4

0

(privatus verslas)

Iš viso:
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

