TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2021 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-2103
Telšiai

Vadovaudamasis Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių
rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-383 „Dėl lėšų projektams
finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu bei atsižvelgdamas į Telšių rajono
savivaldybės administracijos Projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, ekspertų komisijos
posėdžio 2020-12-10 protokolą Nr. SI1-12,
t v i r t i n u 2021 metų projektų finansavimo prioritetus ir išdėstau juos taip:
1. Sporto projektų prioritetai:
1.1. dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse;
1.2. Telšių rajono sporto ir fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (renginių tęstinumas,
masiškumas);
1.3. Telšių rajone organizuojami ir vykdomi tarptautiniai renginiai (dalyvauja ne mažiau
kaip 3 šalys);
1.4. sportininkų, dalyvaujančių Pasaulio, Europos čempionatuose, turnyruose dalinis
finansavimas.
2. Socialinių projektų prioritetai:
2.1. socialinių paslaugų teikimas;
2.2. novatoriška socialinė veikla;
2.3. paslaugos, mažinančios socialinę atskirtį;
2.4. tęstiniai socialiniai projektai.
3. Jaunimo projektų prioritetai:
3.1. projektai, skirti atvirajam darbui su jaunimu vykdyti;
3.2. projektai, skirti mobiliajam darbui su jaunimu Telšių rajone vykdyti;
3.3. iniciatyvų projektai, skatinantys savanorystę ir pilietinės veiklos galimybių plėtrą;
3.4. projektai, skatinantys bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse;
3.5. aplinkos apsaugos bei jos tausojimo, taršos mažinimo projektai;
3.6. projektai, skatinantys jaunų žmonių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą bei
domėjimąsi juo.
4. Vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų
prioritetai:
4.1. projektai, kuriuose mokinių vasaros atostogų metu numatomos ne trumpesnės nei 3
dienų Telšių rajone vykdomos praktinės, kūrybinės, fizinį aktyvumą, komandinį darbą,
savanorystę skatinančios veiklos;
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4.2. projektai, skatinantys organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymą.
4.3. projektai, plėtojantys vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, užtikrinantys
įtraukiojo ugdymo(si) principus, mažinantys socialinę atskirtį.
5. Kultūros projektų prioritetai:
5.1. kultūros projektai, gavę finansavimą iš respublikinių, tarptautinių ir kitų fondų;
5.2. Telšių krašto tradicijų išsaugojimą skatinantys projektai;
5.3. bendruomeniškumą skatinantys projektai;
5.4. nematerialaus kultūros paveldo aktualizavimo projektai;
5.5. novatoriški naujos kultūrinės veiklos projektai.
6. Vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, vienijančių pensinio amžiaus asmenis,
projektų prioritetai:
6.1. bendradarbiavimo projektai, skatinantys vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą
kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje;
6.2. vyresnio amžiaus žmonių užimtumą skatinantys projektai;
6.3. novatoriški projektai, kuriantys naujas patirtis.
7. Gerinančių turizmo sąlygas projektų prioritetai:
7.1. turizmo paslaugų plėtros projektai;
7.2. turizmo informacijos sklaidos projektai;
7.3. Telšių rajono materialaus kultūros paveldo aktualizavimo projektai;
7.4. inovacijų turizmo srityje projektai.
8. Bendruomenių projektų prioritetai:
8.1. dalinis prisidėjimas prie kaimo bendruomenių projektų, gavusių finansavimą iš fondų
ir / ar programų;
8.2. bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas.
9. Verslą skatinančių projektų prioritetai:
9.1. verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas;
9.2. renginių organizavimas verslo atstovams;
9.3. pagalba naujoms besikuriančioms Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

Administracijos direktorius

Tomas Katkus
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Parengė
Jolanta Vasiliauskienė
2020-12-10

