Apskritojo stalo diskusija
,,Bendruomenės inicijuota vietos
plėtra: 2021-2027 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
investavimo kryptys“
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ŠIANDIEN:
• Trumpai apie BIVP: kas tai ir kodėl?
• 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų (ESF+ ir ERPF) intervencijų
kryptys ir remtinos veiklos taikant BIVP metodą: VRM pasiūlymų
pristatymas
• Diskusija

ARTIMIAUSI PASIRENGIMO DARBAI:

• Gautų pastabų, pasiūlymų įvertinimas, pirmosios derybos su FM, EK - iki 2019
m. rugsėjo pab.
• Tarpinstitucinės diskusijos, pasiūlymų parengimas dėl ESF+, ERPF lėšomis
remtinų teritorijų; papildomumo, takoskyrų su ŽŪM administruojamais fondais –
2019 m. spalis.
• Diskusijos, pasiūlymų parengimas dėl strategijų atrankos, įgyvendinimo
valdymo –2019 m. gruodis.
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BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS
Kas yra BIVP?
Iš apačios į viršų (vietos
subjektų iniciatyva) grindžiama integruoto
METODAS

teritorijos vystymo politika, kai vietos veiklos grupės (VVG), kurios
sudarytos iš viešųjų ir privačių vietos socialinių ir ekonominių interesų grupių,
kuriose nė viena interesų grupė nekontroliuoja sprendimų priėmimo, atstovų:
- rengia vietos plėtros strategijas, įtraukdamos bendruomenę (strategijose
išanalizuoja vietos vystymo poreikius, potencialą, numato tikslus, veiksmus ir
t.t.);
- šių strategijų įgyvendinimui atrenka vietos subjektų projektus
BIVP, kaip atskiras integruoto teritorijų vystymo būdas, nustatomas ir
reglamentuojamas EP ir ET bendrojo reglamento projekte

Turi įgyvendinimo patirtį:
- LEADER kaimuose, žuvininkystės regionuose (ŽŪM);
- miestuose (VRM) - 2014-2020 m. periodas (39 strategijos, finansuojami 197i VVG atrinkti projektai, vidutinė projektų vertė - 32 tūkst. EUR
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BENDRUOMENĖS INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS
METODAS
Kodėl BIVP?

1) Nemateriali nauda žmonėms ir visuomenei:
- žmonės, buvę pasyviais ,,naudos gavėjais“, tampa aktyviais
plėtros iniciatoriais, problemų sprendėjais, partneriais;
- politikos įgyvendinimas per partnerių rengiamas vietos plėtros
strategijas (VPS) gali kur kas geriau atitikti tikruosius vietovės
poreikius ir galimybes;
- žmonės, dalyvaudami šiame procese, sustiprina savo gebėjimus
veikti, imtis vietovės vystymui naudingų iniciatyvų;
2)
Gali
padėti
pasiekti
geresnių
rezultatų
pagal
savivaldybių, regionines ir nacionalines programas (planus),
papildydamos jas arba būdamos su jomis suderintos; sutelkti
skirtingus interesus turinčius vietos subjektus bendrų
vietos plėtros problemų sprendimui;
3) Gali padėti lanksčiau atsižvelgti į visuomenės įvairovę,
problemų sudėtingumą (kai įprastų valstybės ir (ar) savivaldos
lygmens priemonių nepakanka problemoms išspręsti);
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Pasiūlymai dėl 2021-2027 m. ES struktūrinių
fondų investavimo krypčių taikant BIVP parengti
atsižvelgiant į:
•
•
•
•

EK dokumentą ,,Šalies ataskaita. Lietuva 2019“
Lietuvos regioninės politikos Baltąją knygą
Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimą
VRM vykdytos apklausos apie vietose svarbias problemas ir
bendruomenių galimą indėlį jas sprendžiant rezultatus
• EP ir ET reglamentų, kuriais nustatomos ERPF, ESF+ nuostatos,
projektus
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LIETUVOS REGIONINĖS POLITIKOS BALTOJI KNYGA:

LIETUVOS REGIONINĖS POLITIKOS PRIORITETAI

Sanglauda

Ekonomika

Valdymas
Ekonominis augimas nėra vertybė
savaime.
Tačiau
regionai
ir
savivaldybės
turi
imtis
atsakomybės
už investicijų
pritraukimą
ir
darbo
vietų
kūrimą tam, kad užtikrinti visiems
gyventojams
orias
gyvenimo
sąlygas.

Be
stipraus,
kompetentingo
ir
atsakingo
regioninio
lygmens niekas neveiks

Gyventojai negali būti skirstomi
pagal tai – kur jie gyvena.
Kokybiškų paslaugų ir darbo
vietų pasiekiamumas turi
būti
užtikrintas
visur.
Regioninės politikos užduotis –
tai
padaryti
optimaliomis
sąnaudomis.
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BIVP VAIDMUO ĮGYVENDINANT REGIONINĖS POLITIKOS PRIORITETUS

Sanglauda

Ekonomika

bendruomenės, socialinių
inovacijų startuoliai ir kiti... gali
aktyviau prisidėti skatinant
verslumą ir užimtumą Lietuvos
regionuose.

Į
savivaldai
ir
regionams
svarbių
klausimų
sprendimą
reikia
įtraukti
kuo
daugiau gyventojų ir
ekonominių
bei
socialinių partnerių

(reikalinga)... paskatų sistema,
užtikrinanti
nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių
teikiamų
paslaugų
kokybės
gerėjimą ir veiksmingą viešųjų
išteklių
paslaugoms
teikti
paskirstymą
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APKLAUSA APIE VIETOSE SVARBIAS PROBLEMAS IR BENDRUOMENIŲ
GALIMĄ INDĖLĮ JAS SPRENDŽIANT
Respondentai: miesto VVG ir jų narių (NVO, verslo), savivaldybių administracijų atstovai (iš
viso 560);
klausimyną užpildė 322
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Vietovėse aktualios problemos:
respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje problema svarbi, proc.:
Vietovėje nesaugu gyventi, dirbti 2.5
Aplinkos tarša, netausojami gamtos ištekliai, neefektyviai naudojama energija

13.7

Nėra palankių sąlygų gyventojams įgyti paklausių kompetencijų, profesijų, mokytis visą gyvenimą

29.2

Gyventojų poreikių netenkinanti gyvenamosios aplinkos infrastruktūra (viešosios ir žaliosios ervės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešasis transportas, būtinosios paslaugos), būstas

32.9

Vietovėje ir aplinkinėse teritorijose nėra palankių sąlygų verslui kurtis, vystytis;verslas mažai konkurencingas

40.7

Gyventojai (įskaitant vaikus) neturi palankių sąlygų kokybiškai leisti laisvalaikį

40.7

Dalis suaugusių ir galinčių dirbti gyventojų (įskaitant neįgaliuosius) niekur nedirba ar neturi palankių sąlygų suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą

47.5

Dalis gyventojų gyvena skurde, socialinėje atskirtyje, nesirūpina sveikata

55.3

Vietos bendruomenės nariams trūksta pilietiškumo, bendruomeniškumo, aktyvumo
.0
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Respondentų atsakymai į klausimą: ,,Ar vietos bendruomenė
(vietos gyventojai, vietoje veikiančios NVO, verslas, kt.
organizacijos) galėtų aktyviais veiksmais prisidėti prie vietos
problemų sprendimo“
Vietovėje nesaugu gyventi, dirbti14.3%
78.6%
Aplinkos tarša, netausojami gamtos ištekliai, neefektyviai naudojama energija 14.6%

68.8%

Nėra palankių sąlygų gyventojams įgyti paklausių kompetencijų, profesijų, mokytis visą gyvenimą 17.8%
Poreikių netenkinanti gyvenamosios aplinkos infrastruktūra, būstas11.7%

68.9%
46.7%

Nepalanki verslo aplinka; verslas mažai konkurencingas13.0%

51.0%

Gyventojai (įskaitant vaikus) neturi palankių sąlygų kokybiškai leisti laisvalaikį 24.2%
Dalis suaugusių ir galinčių dirbti gyventojų niekur nedirba ar neturi palankių sąlygų suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą 20.9%
Dalis gyventojų gyvena skurde, socialinėje atskirtyje, nesirūpina sveikata 22.5%
Vietos bendruomenės nariams trūksta pilietiškumo, bendruomeniškumo, aktyvumo

71.0%
63.4%
51.8%

44.8%

.0%

44.9%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Galtėtų aktyviai prisidėti
Galėtų aktyviai prisidėti tik tuo atveju, jeigu gautų finansinę ar kitą paramą
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 1:
BENDRUOMENIŲ SKATINIMAS ĮSITRAUKTI Į GYVENTOJŲ SKURDO,
SOCIALINĖS ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMĄ
PROBLEMOS:
•
•

•

•

Socialinė atskirtis, skurdas,
benamystė;
Nepakankamos
soc.
paslaugos
ir
jų
rezultatyvumas;
Nepakankamas
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, mažas
bendruomenių
ir
pačių
gyventojų į(si)traukimas į
socialinių
problemų
sprendimą;
Žema tarpusavio pagalbos
kultūra;

GALIMYBĖS:

REKOMENDACIJOS:
•

•

•

•

Remti integruotą aktyvią
įtrauktį, įtraukiant pilietinę
visuomenę
ir
vietos
bendruomenes (EK);
Didinti gyventojų ir NVO
įtraukimą
į
socialinių
paslaugų teikimą (IE);
Investuoti į skurdo, socialinių
problemų
prevencines
priemones (IE);
Skatinti
gyventojų
tarpusavio
pagalbą,
bendradarbiavimą (IE);

74 () proc.
respondentų,
patvirtinusių, kad skurdo,
soc. atskirties, nesirūpinimo
savo sveikata problemos jų
vietovėje
yra
svarbios,
mano,
kad
vietos
bendruomenė
galėtų
aktyviai prisidėti prie šių
problemų sprendimo:
•
•
•
•
•
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prie skurdo mažinimo – 81 (19)
proc.;
prie gyventojų soc. atskirties – 90
(32) proc.;
prie soc. paslaugų teikimo – 87
(14) proc.;
prie
benamystės
problemos
mažinimo – 60 (8) proc.
prie iš kitų valstybių atvykusiųjų
integracijos – 53 (24) proc.;
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 1:
BENDRUOMENIŲ SKATINIMAS ĮSITRAUKTI Į GYVENTOJŲ SKURDO,
SOCIALINĖS ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMĄ
PROBLEMOS:
•
•

•

•

Socialinė atskirtis, skurdas,
benamystė;
Nepakankamos
soc.
paslaugos
ir
jų
rezultatyvumas;
Nepakankamas
tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, mažas
bendruomenių
ir
pačių
gyventojų į(si)traukimas į
socialinių
problemų
sprendimą;
Žema tarpusavio pagalbos
kultūra;

SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS:
Bendruomenės inicijuotos veiklos, kuriomis integruotai
padedama
skurdą,
socialinę
atskirtį
patiriantiems
gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą
(ESF+)
Bendruomenės inicijuotos skurdo, socialinės atskirties
prevencinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti
gyventojų skurdo, socialinės atskirties rizikas (ESF+)

Projektų vykdytojų, partnerių kompetencijų stiprinimas
(ESF+)
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS Nr. 1:
BENDRUOMENIŲ SKATINIMAS ĮSITRAUKTI Į GYVENTOJŲ SKURDO, SOCIALINĖS
ATSKIRTIES PROBLEMŲ SPRENDIMĄ
Rezultato rodiklis: ,,Asmenys, kurie savanoriauja praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, proc.“
Produkto rodiklis: ,,Projektai, kuriuos įgyvendino / iš dalies įgyvendino NVO /
socialiniai partneriai“
SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS

Veiklos, kuriomis kompleksiškai padedama
skurdą,
socialinę
atskirtį
patiriantiems
gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės
gyvenimą: motyvavimo, savęs pažinimo, soc. ryšių
bendruomenėje kūrimo, stiprinimo, bendruomenės neigiamų
nuostatų keitimo, bendruomeninių soc. paslaugų teikimo,
dalyvavimo kultūros, neformalaus švietimo, sveikatinimo,
praktinių įgūdžių įgijimo ir kt. integracijai reikalingų veiklų
rėmimas

Pagr. tikslinė grupė – skurdą ar soc. atskirtį
patiriantys gyventojai (konkrečiau – strategijose)

Skurdo,
socialinės
atskirties
prevencinės
priemonės,
kuriomis
siekiama
sumažinti
gyventojų skurdo, socialinės atskirties rizikas:
soc. ryšių bendruomenėje kūrimas, stiprinimas, tokių įgūdžių,
kaip soc. atsakomybė, sveika gyvensena, aktyvus laisvalaikio
leidimas, ugdymas ir kt.

Pagr. tikslinė grupė – gyventojai (konkrečiau –
strategijose)

Projektų vykdytojų, partnerių kompetencijų stiprinimas
Pagr. tikslinė grupė – projektų veiklas vykdantys asmenys (projektų vykdytojų / partnerių
darbuotojai, savanoriai)
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Vietovėse aktualios problemos:
respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje problema svarbi, proc.:
Vietovėje nesaugu gyventi, dirbti 2.5
Aplinkos tarša, netausojami gamtos ištekliai, neefektyviai naudojama energija

13.7

Nėra palankių sąlygų gyventojams įgyti paklausių kompetencijų, profesijų, mokytis visą gyvenimą

29.2

Gyventojų poreikių netenkinanti gyvenamosios aplinkos infrastruktūra (viešosios ir žaliosios ervės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešasis transportas, būtinosios paslaugos), būstas

32.9

Vietovėje ir aplinkinėse teritorijose nėra palankių sąlygų verslui kurtis, vystytis;verslas mažai konkurencingas

40.7

Gyventojai (įskaitant vaikus) neturi palankių sąlygų kokybiškai leisti laisvalaikį

40.7

Dalis suaugusių ir galinčių dirbti gyventojų (įskaitant neįgaliuosius) niekur nedirba ar neturi palankių sąlygų suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą

47.5

Dalis gyventojų gyvena skurde, socialinėje atskirtyje, nesirūpina sveikata

55.3

Vietos bendruomenės nariams trūksta pilietiškumo, bendruomeniškumo, aktyvumo
.0
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 2:
DARBO VIETŲ PRIEINUMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS
•

•
•

PROBLEMOS:
Trūksta galimybių
įsidarbinti, kokybiškų darbo vietų
(91 proc. respondentų); dideli užimtumo lygio
teritoriniai skirtumai;
Ribota aktyvių darbo rinkos priemonių aprėptis,
stinga profesinio orientavimo paslaugų;

REKOMENDACIJOS:
•
•
•

Gyventojai nėra linkę patys sau susikurti darbo vietą
(imtis savarankiško darbo, pradėti verslą) (88 proc.
respondentų)

Gerinti aktyvių darbo rinkos priemonių (visų pirma
skirtų pažeidžiamoms grupėms) aprėptį (EK);
Finansuoti labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių grupių įdarbinimo bei
papildomų, individualius poreikius tenkinančių paslaugų teikimą, stiprinant NVO
įtraukimą (IE);
Investuoti į atleidžiamų darbuotojų perkvalifikavimą, nukreipimą, profesinį
orientavimą (EBPO)

•

Remti socialinę ekonomiką ir
pradedančius verslininkus (EK);

socialinį

verslą

•

Trūksta kvalifikuotų, šiuolaikines kompetencijas
turinčių darbuotojų (85 proc. respondentų (iš verslo
sektoriaus – 91 proc.)

•

Remti bendrųjų kompetencijų įgijimą, daugiausia
dėmesio skiriant teritorinių ir soc. skirtumų
mažinimui (EK);

•

Dėl aplinkos pokyčių, darbuotojų nepasirengimo
pokyčiams
kyla
verslo
konkurencingumo
ir
atitinkamai darbo vietų ar jų kokybės mažėjimo rizikų
(85 proc. respondentų (iš verslo sektoriaus – 78
proc.);

•

Išplėsti mokymąsi darbo vietoje
dėmesį skirti pameistrystei (IE);

•

Remti partnerystes, siekiant geresnio informacijos
apie darbo rinkos poreikius, perdavimą (EK)

•

Nepakankamas mokymo prieinamumas suaugusiems
ir darbdavių įsitraukimas į tai; mokymų programos
neatliepia darbo rinkos poreikių;

•

•

Nepakankamas
suinteresuotųjų
subjektų
bendradarbiavimas
aktyvumo
darbo
rinkoje
skatinimo, suaugusiųjų švietimo klausimais;

Skatinti verslo pridėtinės vertės didinimą ir
inovatyvumą;
verslo
technologiniams
pagerinimams nenaudoti negrąžinamųjų subsidijų
finansavimo būdo (IE);

15

(EK),

didesnį
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 2:
DARBO VIETŲ PRIEINUMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS
GALIMYBĖS:
Iš respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje svarbi galimybių įsidarbinti, dirbti kvalifikaciją
atitinkantį darbą problema:

• 87 (21) proc. mano, kad vietos bendruomenė galėtų aktyviai prisidėti prie problemos ,,Neįgaliesiems, darbo patirties
neturintiems ar kitiems gyventojams sunku vietovėje įsidarbinti, trūksta galimybių jiems dirbti jų kvalifikaciją atitinkantį darbą“
sprendimo;
• 88 (21) proc. – prie problemos ,,Gyventojai nėra linkę patys sau susikurti darbo vietą (imtis savarankiško darbo, pradėti verslą)
sprendimo.

Iš respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje svarbi nepalankios aplinkos verslui kurtis, vystytis,
verslo mažo konkurencingumo problema:
•
•
•

82 (16) proc. (iš verslo sektoriaus – 77 (14) proc.) mano, kad vietos bendruomenė galėtų aktyviai prisidėti prie problemos ,,Verslui
trūksta kvalifikuotų darbuotojų“ sprendimo;
68 (16 proc.) (iš verslo sektoriaus – 59 (9) proc.) - prie problemos ,,Verslas patiria sunkumų dėl jo (įskaitant darbuotojus)
negebėjimo prisitaikyti prie aplinkos pokyčių“ sprendimo;
80 (14) proc. (iš verslo sektoriaus - 68 (5) proc.) – prie problemos ,,Įmonės neskiria pakankamai dėmesio investicijoms į
darbuotojų mokymą, technologijas, įrangą, menkai bendradarbiauja su mokslu“ sprendimo
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 2:
DARBO VIETŲ PRIEINUMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS
•

PROBLEMOS:

Trūksta galimybių įsidarbinti, kokybiškų darbo vietų;
dideli užimtumo lygio teritoriniai skirtumai;

•

Ribota aktyvių darbo rinkos priemonių aprėptis,
stinga profesinio orientavimo paslaugų;

•

Gyventojai nėra linkę patys sau susikurti darbo
vietą (imtis savarankiško darbo, pradėti verslą)

•

Trūksta kvalifikuotų,
turinčių darbuotojų;

•

•

•

šiuolaikines

kompetencijas

Dėl aplinkos pokyčių, darbuotojų nepasirengimo
pokyčiams
kyla
verslo
konkurencingumo
ir
atitinkamai darbo vietų ar jų kokybės mažėjimo
rizikų;
Nepakankamas
mokymo
prieinamumas
suaugusiems ir darbdavių įsitraukimas į tai;
mokymų programos neatliepia darbo rinkos
poreikių;
Nepakankamas
suinteresuotųjų
subjektų
bendradarbiavimas
aktyvumo
darbo
rinkoje
skatinimo, suaugusiųjų švietimo klausimais;

SIŪLOMOS REMTI
Veiklų, skirtų
padėti gyventojams įsidarbinti /
VEIKLOS:
prisitaikyti
prie
rėmimas (ESF+)

darbo

rinkos

poreikių,

Vietos verslo, kt. organizacijų skatinimas
įdarbinti gyventojus iš pažeidžiamų, sunkumų
įsidarbinant patiriančių grupių (ESF+)
Verslumo skatinimas (įskaitant skatinimą kurti
soc. verslą) (ESF+)

Projektų vykdytojų, partnerių kompetencijų
stiprinimas (ESF+)
Pagalba vietos smulkiajam verslui (įskaitant
savarankiškai dirbančius) ir soc. verslui,
siekiant padėti prisitaikyti prie pokyčių,
padidinti konkurencingumą ir taip paskatinti
esamų darbo vietų išlaikymą, naujų kūrimą
(ERPF)
PUSLAPIS
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS Nr. 2:
DARBO VIETŲ PRIEINUMUMO IR TVARUMO DIDINIMAS
REZULTATO RODIKLIAI:
,,BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose, proc.“

Naudą gavę verslo subjektai

PRODUKTO RODIKLIAI:
,,BIVP projektų veiklų dalyviai“

Bendradarbiavimo projektai

SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS:

Pagalba gyventojams įsidarbinti / prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių :

profesinis orientavimas, trūkstamų kompetencijų stiprinimas (nef. švietimas), praktinių
darbinių įgūdžių įgijimas, tarpininkavimas ir kita pagalba asmenims iš tikslinės grupės
įsidarbinant / prisitaikant prie darbo rinkos poreikių; iš tikslinės grupės įsidarbinant /
prisitaikant prie darbo rinkos

Pagr. tikslinė grupė – darbingi gyventojai iš sunkumų įsidarbinant
patiriančių
grupiųkt.
(konkrečiau
– strategijose)
Vietos
verslo,
organizacijų
skatinimas įdarbinti gyventojus iš
pažeidžiamų, sunkumų įsidarbinant patiriančių grupių: darbo vietų įrengimas,
pritaikymas, trūkstamų darbdavio darbuotojų kompetencijų stiprinimas, pameistrystė, kt.
pagalba

Pagr. tikslinė grupė - darbingi gyventojai iš sunkumų įsidarbinant
patiriančių grupių (konkrečiau – strategijose)
Verslumo skatinimas (įskaitant skatinimą kurti soc. verslą):
švietimas, mentorystė, kt.
Pagr. tikslinė grupė – gyventojai

neformalus

Pagalba vietos smulkiajam verslui
(įskaitant savarankiškai dirbančius) ir
soc. verslui, siekiant padėti prisitaikyti
prie
pokyčių,
padidinti
konkurencingumą:
tinklaveikos,
bendradarbiavimo, patirties mainų, tyrimų,
komunikacijos,
verslininkų
ir
darbuotojų
kompetencijų stiprinimo ir pan. veiklų rėmimas

Pagr.
tikslinės
grupės:
vietose
veikiančios mažos ir labai mažos
įmonės,
socialinis
verslas,
savarankiškai dirbantys asmenys

(konkrečiau – strategijose)

Projektų vykdytojų, partnerių kompetencijų stiprinimas
Pagr. tikslinė grupė – projektų veiklas projektų vykdytojų / partnerių
darbuotojai

18
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Vietovėse aktualios problemos:
respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje problema svarbi, proc.:
Vietovėje nesaugu gyventi, dirbti 2.5
Aplinkos tarša, netausojami gamtos ištekliai, neefektyviai naudojama energija

13.7

Nėra palankių sąlygų gyventojams įgyti paklausių kompetencijų, profesijų, mokytis visą gyvenimą

29.2

Gyventojų poreikių netenkinanti gyvenamosios aplinkos infrastruktūra (viešosios ir žaliosios ervės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešasis transportas, būtinosios paslaugos), būstas

32.9

Vietovėje ir aplinkinėse teritorijose nėra palankių sąlygų verslui kurtis, vystytis;verslas mažai konkurencingas

40.7

Gyventojai (įskaitant vaikus) neturi palankių sąlygų kokybiškai leisti laisvalaikį

40.7

Dalis suaugusių ir galinčių dirbti gyventojų (įskaitant neįgaliuosius) niekur nedirba ar neturi palankių sąlygų suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą

47.5

Dalis gyventojų gyvena skurde, socialinėje atskirtyje, nesirūpina sveikata

55.3

Vietos bendruomenės nariams trūksta pilietiškumo, bendruomeniškumo, aktyvumo
.0

19
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 3:
PASLAUGŲ GYVENTOJAMS PRIEINAMUMO, PASIEKIAMUMO, KOKYBĖS
GERINIMAS
PROBLEMOS:
REKOMENDACIJOS:
GALIMYBĖS:
• Gyventojams
(šeimoms)
trūksta viešųjų paslaugų arba
jų pasiekiamumas, kokybė,
kaina neatitinka gyventojų
poreikių,
finansinių
galimybių:







mažas vaikų priežiūros paslaugų išvystymas;
trūksta
pagyvenusių
žmonių
priežiūros
paslaugų
didelei daliai gyventojų nepriimtinos kultūros ir
kt. laisvalaikio praleidimo paslaugų kainos;
trūksta sporto, kultūros renginių ar palankių
sąlygų gyventojams patiems įsitraukti į
kultūrinę, sportinę ar kt. jų pomėgius
atitinkančią veiklą (80 proc. respondentų);
trūksta kokybiškų užimtumo, laisvalaikio,
sveikatinimo paslaugų neįgaliesiems;

•

Gyvenamoji aplinka vis dar
nėra pakankamai pritaikyta
šeimoms,
spec.
poreikius
turintiems
gyventojams,
gyventojų
aktyviam,
įtraukiam laisvalaikio leidimui:



trūksta laisvalaikio erdvių, vietų leisti laiką
vaikams, suaugusiems;
trūksta vaikams žaidimo aikštelių, suoliukų,
bendrų sutvarkytų vietų, kur susiburtų šeimos
bendruomenės neturi patalpų, kur galėtų burtis
bendruomeninei veiklai, teikti paslaugas;
nepritaikyta aplinka, įstaigos judėjimo negalią





•

Plėtoti vaikų ir kitų globojamų
asmenų priežiūros paslaugų
sistemas
/
mažuose
miesteliuose užtikrinti vaikų
priežiūros
paslaugų
pasiekiamumą (IE);

•

Skatinti
privačias
ir
bendruomenines
paslaugas
vyresnio
amžiaus
žmonių
problemų sprendimui (IE);

•

Plėsti investicijas į šeimos
gyvenamosios
aplinkos
gerinimą
(vaikų
žaidimų
aikštelių
įrengimą,
daugiabučių kiemų tvarkymą)
(IE);

•

Skatinti
naujos
kartos
kompleksinių, bendruomeninių
paslaugų atsiradimą (diegti
soc. verslo modelius) (IE)

• 95
(24)
proc.
respondentų, patvirtinusių,
kad jų vietovėje trūksta
galimybių kokybiškai leisti
laisvalaikį,
mano,
kad
vietos
bendruomenė
galėtų aktyviai prisidėti
prie
šios
problemos
sprendimo;
• 78 (21) proc. respondentų,
patvirtinusių,
kad
jų
vietovėje svarbios nedarbo
ir
nepalankių
sąlygų
suderinti
profesinį
ir
asmeninį
gyvenimą
problemos,
mano,
kad
vietos
bendruomenė
galėtų aktyviai prisidėti
prie
galimybių
derinti
profesinį
ir
asmeninį
gyvenimą gerinimo;

20
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 3:
PASLAUGŲ GYVENTOJAMS PRIEINAMUMO, PASIEKIAMUMO, KOKYBĖS
GERINIMAS
PROBLEMOS:
SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS:
•

Gyventojams (šeimoms) trūksta
viešųjų
paslaugų
arba
jų
pasiekiamumas,
kokybė,
kaina
neatitinka
gyventojų
poreikių,
finansinių galimybių:





mažas vaikų priežiūros paslaugų išvystymas;
trūksta pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugų
didelei daliai gyventojų nepriimtinos kultūros ir kt.
laisvalaikio praleidimo paslaugų kainos;
trūksta sporto, kultūros renginių ar palankių sąlygų
gyventojams patiems įsitraukti į kultūrinę, sportinę ar kt.
jų pomėgius atitinkančią veiklą (80 proc. respondentų);
trūksta kokybiškų užimtumo, laisvalaikio, sveikatinimo
paslaugų neįgaliesiems;





•






Gyvenamoji aplinka vis dar nėra
pakankamai pritaikyta šeimoms,
spec.
poreikius
turintiems
gyventojams, gyventojų aktyviam,
įtraukiam laisvalaikio leidimui:
trūksta laisvalaikio erdvių, vietų leisti laiką vaikams,
suaugusiems;
trūksta vaikams žaidimo aikštelių, suoliukų, bendrų
sutvarkytų vietų, kur galėtų susiburti šeimos;
bendruomenės neturi patalpų, kur galėtų burtis
bendruomeninei veiklai, teikti paslaugas;
nepritaikyta aplinka, įstaigos judėjimo negalią turintiems
asmenims;

Soc. verslo, teikiančio gyventojams reikalingas
paslaugas
jiems
priimtinomis
sąlygomis,
skatinimas (ERPF)
Bendruomeninių
paslaugų,
padedančių
gyventojams suderinti darbą ir šeimą, plėtros
skatinimas (ERPF)
Pastatų,
kuriuose
teikiamos
gyventojams
būtinosios
paslaugos,
pritaikymas
spec.
poreikių turintiems gyventojams (ERPF)
Bendruomeninių
infrastruktūros
poreikiams (ERPF)

laisvalaikio
pritaikymas

21
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS Nr. 3:
PASLAUGŲ GYVENTOJAMS PRIEINAMUMO, PASIEKIAMUMO, KOKYBĖS GERINIMAS
REZULTATO RODIKLIS
Gyventojai, galintys pasinaudoti naujomis ar pagerintomis
paslaugomis
PRODUKTO RODIKLIS
Investicijas paslaugų kūrimui / pagerinimui gavę subjektai
SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS
Soc.
verslo,
teikiančio
gyventojams
reikalingas
paslaugas jiems priimtinomis sąlygomis, skatinimas : soc.
verslui kurti ar plėtoti reikalingos infrastruktūros pritaikymas,
įrangos,
paslaugų
įsigijimas,
darbuotojų
kompetencijų
stiprinimas ir kt.

Pagr. tikslinė
strategijose)

grupė

–

gyventojai

(konkrečiau

Pastatų, kuriuose teikiamos gyventojams būtinosios
paslaugos, pritaikymas spec. poreikių turintiems
gyventojams: universalaus dizaino diegimas
Pagr. tikslinė grupė – gyventojai (konkrečiau –
strategijose)

–

Bendruomeninių
paslaugų,
padedančių
gyventojams suderinti darbą ir šeimą (pvz., vaikų
ar savimi negalinčių pasirūpinti suaugusiųjų
priežiūros)
plėtros
skatinimas:
reikalingos
infrastruktūros pritaikymas, įrangos, paslaugų įsigijimas,
darbuotojų kompetencijų stiprinimas, tinklaveika, kt.)

Pagr. tikslinė grupė – gyventojai (konkrečiau –
strategijose)
Bendruomeninių
laisvalaikio
paslaugų
infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams:
mažosios
infrastruktūros
(mažosios
infrastruktūros
elementų, įrenginių), bendruomenių (NVO, soc. verslo)
patalpų įrengimas / atnaujinimas / pritaikymas; įrangos
šios infrastruktūros priežiūrai įsigijimas

Pagr. tikslinė grupė – gyventojai (konkrečiau –
P U S L A P I S22
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strategijose)

Vietovėse aktualios problemos:
respondentų, patvirtinusių, kad jų vietovėje problema svarbi, proc.:
Vietovėje nesaugu gyventi, dirbti 2.5
Aplinkos tarša, netausojami gamtos ištekliai, neefektyviai naudojama energija

13.7

Nėra palankių sąlygų gyventojams įgyti paklausių kompetencijų, profesijų, mokytis visą gyvenimą

29.2

Gyventojų poreikių netenkinanti gyvenamosios aplinkos infrastruktūra (viešosios ir žaliosios ervės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viešasis transportas, būtinosios paslaugos), būstas

32.9

Vietovėje ir aplinkinėse teritorijose nėra palankių sąlygų verslui kurtis, vystytis;verslas mažai konkurencingas

40.7

Gyventojai (įskaitant vaikus) neturi palankių sąlygų kokybiškai leisti laisvalaikį

40.7

Dalis suaugusių ir galinčių dirbti gyventojų (įskaitant neįgaliuosius) niekur nedirba ar neturi palankių sąlygų suderinti savo profesinį ir asmeninį gyvenimą

47.5

Dalis gyventojų gyvena skurde, socialinėje atskirtyje, nesirūpina sveikata

55.3

Vietos bendruomenės nariams trūksta pilietiškumo, bendruomeniškumo, aktyvumo
.0
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS NR. 4:
PAGALBA BIVP ĮGYVENDINIMUI
IŠŠŪKIAI:
•

•

•

•

Reikalavimai
dėl
įgyvendinimo
EK
reglamento projekte

SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS:
BIVP
ir
ET

Vietos
plėtros
strategijų
kokybės
ir
tinkamo
įgyvendinimo užtikrinimas
Nepakankamas
bendruomenių
kompetencijos

aktyvumas,

Nepakankamas
bendradarbiavimas
sprendžiant
vietovėje
svarbias problemas

Parama vietos plėtros strategijų rengimui
Parama vietos veiklos grupių veiklai, skirtai
įgyvendinti reglamente nustatytas užduotis dėl
vietos plėtros strategijų įgyvendinimo
Vietos veiklos grupių kompetencijų, reikalingų
tinkamai įgyvendinti jai nustatytas užduotis,
stiprinimas, VVG tinklaveika
Bendruomenių aktyvinimui skirtos veiklos
Bendruomenės inicijuojamų bendradarbiavimo
tinklų, skirtų spręsti vietos bendruomenėms
aktualias problemas, kūrimas, vystymas, tinklų
dalyvių kompetencijų stiprinimas
24
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SIŪLOMA INVESTICIJŲ KRYPTIS Nr. 4:
PAGALBA BIVP ĮGYVENDINIMUI
REZULTATO RODIKLIS
Įgyvendintos vietos plėtros strategijos
PRODUKTO RODIKLIS
BIVP projektų veiklų dalyviai
SIŪLOMOS REMTI VEIKLOS
Parama vietos
Parama vietos plėtros strategijų rengimui:
Vietos veiklos grupių (VVG) gebėjimų stiprinimas, tyrimo,
konsultavimo paslaugų, kt. strategijoms parengti reikalingų veiklų
rėmimas

Pagr. tikslinė grupė – VVG
Vietos veiklos grupių kompetencijų, reikalingų tinkamai
įgyvendinti jai nustatytas užduotis, stiprinimas, VVG
tinklaveika

veiklos grupių veiklai, skirtai
įgyvendinti reglamente nustatytas užduotis dėl
vietos plėtros strategijų įgyvendinimo: vietos
subjektų
gebėjimų
rengti,
įgyvendinti
stiprinimas,
projektų
atranka
strategijų
stebėsena ir įgyvendinimo vertinimas

Pagr. tikslinė grupė – VVG
Bendruomenių

Pagr. tikslinė grupė – VVG
Bendruomenės inicijuojamų bendradarbiavimo tinklų,
skirtų spręsti vietos bendruomenėms aktualias problemas,
kūrimas, vystymas, bendradarbiavimo tinklų dalyvių
kompetencijų stiprinimas
Pagr. tikslinė grupė – VVG

projektus
pažangos

aktyvinimui

skirtos

veiklos:

gyventojų ir vietoje veikiančio verslo, kt. organizacijų
aktyvinimas skatinant pilietiškumą, savitarpio pagalbą,
savanorystę, stiprinant pilietinės visuomenės organizacijų
lyderystės, iniciatyvumo kompetencijas ir kt.

Pagr. tikslinė grupė – gyventojai, vietos
organizacijų atstovai (konkrečiau – strategijose)

25
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KLAUSIMAI DISKUSIJAI:

• Ar pristatyti pasiūlymai dėl investavimo taikant BIVP metodą
krypčių, remiamų veiklų, tikslinių grupių leistų bendruomenėms
veiksmingai spręsti svarbiausias vietos problemas?
• Ar per BIVP turėtų bendruomenės būti skatinamos prisidėti prie
svarbių problemų, kurios pačioms bendruomenėms atrodo mažiau
aktualios (pvz., aplinkosauga, vienodos lyčių galimybės)? Jei taip, tai
kokiu būdu?
• Ar pristatytos investavimo kryptys, remiamos veiklos, tikslinės
grupės atitinka / papildo kitų valstybės institucijų planuojamas
investicijas į panašių problemų sprendimą?
• Kaip galima būtų pasiekti didesnio BIVP ir kitų valstybės institucijų
planuojamų intervencijų (veiksmų) papildomumo, taip sukuriant
sąlygas geresniems rezultatams?
• Ar pasiūlytos investavimo kryptys, veiklos, tikslinės grupės, rodikliai
nesukeltų vietos veiklos grupėms neįveikiamų iššūkių (kliūčių)?
26
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AČIŪ
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