
         

 

 

 

 

 

Paprastas kaimo vietovių vietos projektas 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5 

 

Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS 

STRATEGIJA 2016–2023 METAMS (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):  

 VPS priemonė „NVO verslo 

kūrimas ir plėtra naudojant 

atsinaujinančius išteklius“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6 (toliau 

– VPS priemonė) vietos 

projektams 

Priemonės tikslas - skatinti nevyriausybinių organizacijų verslo 

kūrimą ir vystymą, panaudojant atsinaujinančius išteklius. 

Priemonė skirta nevyriausybinių organizacijų vykdomo 

bendruomeninio verslo kūrimui, skatinant verslo procese naudoti 

atsinaujinančius išteklius.  

 

Parama teikiama nevyriausybinio sektoriaus organizacijų 

inicijuotiems verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti 

naujas darbo vietas. Galimos naujos produkcijos gamybos, 

produkcijos perdirbimo ar paslaugų teikimo veiklos (suvenyrų 

gamyba, vaistažolių, uogų ir grybų džiovinimas bei pardavimas, 

edukacinių programų vedimo paslaugos ir pan.). Tokio verslo 

procese yra naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, 

prisidedantys prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų naudojimo (pvz. saulės kolektorių ar vėjo 

jėgainių sugeneruota elektros energija naudojama verslo vystymo 

procese, džiovinant grybus, uogas ar vaistažoles ir pan.).  

 

Planuojama finansuoti 1 vietos projektus. Planuojama įkurti 2 

darbo vietas. 

 

Galimi pareiškėjai: kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, 

jaunimo organizacijos ir kt.). 

 

Galimi partneriai: kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, 
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jaunimo organizacijos ir kt.); Varėnos raj. savivaldybė. 

 
Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:  

100 000 Eur 

 Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 

proc.  

  Vietos projektų finansavimo fondai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 100 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje interneto svetainėje  

www.varenosvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J.Basanavičiaus g. 9, Varėna, LT-65183. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019–12–20, 10 val. iki 2020–02–03, 15 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant vietos paraiškos projektą asmeniškai pareiškėjo arba 

jo įgalioto asmens Varėnos krašto VVG buveinės adresu: J.Basanavičiaus g. 9, Varėna.  

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo 

laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus 

išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama šiais 

adresais: J.Basanavičiaus g. 9, Varėna, el. paštu info@varenosvvg.lt, bei tel. nr.: +370 679 59 737 ir 

+370 611 46565. 
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