
         

 

 

 

 

 

Paprastas kaimo vietovių vietos projektas 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8 

 

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 priemonės „Parama 

miškų rekreacinio potencialo 

didinimui“  

(kodas LEADER19.2-SAVA-7) 
(toliau – VPS priemonės veiklos 

sritis) vietos projektams 

Padidinti kaimų aplinkos patrauklumą, sukuriant ir plėtojant 

rekreacinę infrastruktūrą. 

Parama skiriama projektams, kuriais siekiama didinti miškų 

rekreacinį potencialą.  

Priemone remiamos investicijos į miškų pritaikymą gyventojų 

rekreaciniams poreikiams: takų, pavėsinių, suoliukų, 

šiukšliadėžių, žaidimų aikštelių, skulptūrų, apžvalgos aikštelių, 

informacinių stendų atnaujinimui ir įrengimui. 

 

Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai 

asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos 

ir kt.) ir viešosios įstaigos. 

 

Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Varėnos 

rajono savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar 

biudžetinės organizacijos). 

Galimi partneriai: verslo, valdžios ar NVO sektoriai: viešieji 

juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo 

organizacijos ir kt.), religinės bendruomenės ar bendrijos, 

viešosios įstaigos, Varėnos rajono savivaldybė ar jos įstaigos. 

 

Partneriai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų 

tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų 

įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius 

ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai 

nustatyti) tinkamumo reikalavimus. 
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Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:  

19 817,00 Eur. 

 Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.  

 Vietos projektų finansavimo šaltiniai:EŽŪFKP  ir  Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 19 817,00 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 2020–01–03, 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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