
         

 

 

 

 

 

Paprastas kaimo vietovių vietos projektas 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9 

 

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 

socialinės veiklos skatinimui“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-

8) (toliau – VPS priemonės 

veiklos sritis) vietos projektams 

Priemonės tikslas - skatinti socialinių paslaugų plėtrą bei didinti 

socialinę įtrauktį kaimo vietovėse. 

Priemonė skirta socialinės veiklos kaimo vietovėse kūrimui ir 

plėtrai, siekiant didinti skurdo riziką patiriančių šeimų, 

daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų socialinę įtrauktį 

bei gerinant jų gyvenimo kokybę.  

 

Priemone remiami viešieji nepelno projektai, kuriais kuriamos 

naujos socialinės paslaugos ar vykdoma šių paslaugų plėtra 

(dušo, pirties, skalbimo paslaugos, tikslinės grupės dienos 

priežiūros centrai, tikslinės grupės priežiūros namuose paslaugų 

teikimas, tikslinės grupės pavėžėjimo paslaugos, buitinių 

poreikių tenkinimo paslaugos (maisto produktų nupirkimas, 

vaistų nupirkimas, mokesčių sumokėjimas ir pan.) ir pan.). 

 

Remiamos investicijos į esamos infrastruktūros pritaikymą 

socialinių paslaugų teikimui, priemonių šių paslaugų teikimui 

įsigijimą. 

 

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai 

asmenys: NVO bei bendruomeninės organizacijos. 

 

VVG teritorijoje 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 
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organizacijos ir kt.), religinės bendruomenės ar bendrijos, 

viešosios įstaigos, Varėnos rajono savivaldybė ar jos įstaigos. 

 Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:  

34 500,00  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 34 500,00 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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