ĮGYVENDINTAS

Šeduvos paslaugų centro vietos projektas
„Šeduvos paslaugų centro materialinės bazės sukūrimas“
Nr. RADV-LEADER-6B-D-7-4-2018
Vietos projekto vykdytojas Šeduvos paslaugų centras, kodas 304640068, Laisvės a. 6,
Šeduva, Radviliškio r.
Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros
strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ I
prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę Nr.
LEADER-19.2.-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir
susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. BR1-188.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. liepos 11 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-7-42018, skirta paramos suma iki 86 353,00 Eur be PVM. Paramos intensyvumas 80 proc.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. liepos 15 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir įgyvendinimo ataskaita pateikta 2020
m. sausio 31 d., išmokėta paramos suma 86 034,77 Eur be PVM (2020-04-24).
Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas Šeduvos paslaugų centrui teikti vietos gyventojams
reikalingas paslaugas, kartu sprendžiant socialinės atskirties problemas.
Paslaugų centro veiklos tikslai yra – telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo,
nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo
vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; skatinti bendruomeninių organizacijų veiklą, tenkinti
gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius.
Projekto metu įsigyta technika ir įranga, reikalinga teikti Paslaugų centro suplanuotas
paslaugas: aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas, apželdinimas, laistymas, sniego valymas ir išvežimas,
pakelių šienavimas, lapų grėbimas ir išvežimas, gatvių ir aikščių šlavimas. Taip pat Šeduvos
paslaugų centras teiks įvairių verslo renginių organizavimo paslaugą. Kad kokybiškai būtų
atliekamos numatytos paslaugos įsigytą:
1) Kraštovaizdžio tvarkymo ir valymo paslaugoms teikti: Traktorius (nemažiau kaip 60
AG) su priedais: frontalinis krautuvas su kaušu, šlaitinė žoliapjovė, frezavimo mašina, tripusio
hidraulinio vertimo priekaba, priekaba su atidaromu galiniu bortu (kuris atlieka trapo funkciją);
traktorius (nedaugiau kaip 26 AG) su priedais: žolės/lapų surinkimo sistema, šluota, sniego peilis;
vejų traktoriaus, su žolės surinkimo sistema; vandens pervežimo ir laistymo bačka.
2) Posėdžių ir verslo renginių organizavimo paslaugoms teikti: projektorius, ekranas su
laikikliu, prezenteris, nešiojamas kompiuteris, kolonėlės, spausdintuvas ir kita.
3) Veiklos administravimui reikalinga įranga: baldų komplektas, stacionarus kompiuteris,
nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas ir kita kompiuterinė bei programinė įranga.
Įgyvendinus projektą sukurtos 2,5 naujos darbo vietos: direktorius (0,25 etato),
Mechanizatorius (1,5 etato), vadybininkas-administratorius (0,75 etato).
Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie vietos projekto
prisidėjo 20 proc. biudžeto lėšomis (t. y. iki 21 508,69 Eur be PVM) ir kompensavo projekto
pridėtinės vertės mokestį 21 proc. (t. y. iki 22 584,13 Eur).
Vykdytas projekto viešinimas, kuris įgyvendintas paramos viešinimo aiškinamajame stende
A2 formato.

