
         

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 

11.1. 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) priemones ir (arba) veiklos sritį:  

VPS priemonė „NVO verslo 

kūrimui ir plėtrai“  

(kodas  LEADER-19.2-SAVA-5)   

Parama teikiama nevyriausybinio sektoriaus organizacijų 

inicijuotiems verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti 

naujas darbo vietas ar jų dalį. Galimos naujos produkcijos 

gamybos, produkcijos perdirbimo ar paslaugų teikimo veiklos 

(suvenyrų gamyba, vaistažolių, grybų džiovinimas ir pardavimas, 

kirpyklų, siuvyklų paslaugos, edukacinių programų vedimo 

paslaugos ir pan.). 

Priemone taip pat skatinamas naujų darbo vietų kūrimas, 

skatinant investicijas priemonių įsigijimui, kurios sudarytų 

sąlygas teikti naujas ar išplėsti jau teikiamas paslaugas ir taip 

leistų sukurti naujas darbo vietas ar dalį darbo vietos. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir 

joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo 

bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.). Partneriai galimi. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 127 538,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

51 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonė „Parama miškų 

rekreacinio potencialo didinimui“  

(kodas LEADER19.2-SAVA-7)  

Remiamos veiklos: 

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. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir 

joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo 

bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.) ir viešosios 

įstaigos. 
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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. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 634,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

19 817,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonė „Parama socialinės 

veiklos skatinimui“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

Remiamos veiklos: 

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. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

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 

organizacijos ir kt.), religinės bendruomenės ar bendrijos, 

viešosios įstaigos, Varėnos rajono savivaldybė ar jos įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 69 000,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

34 500,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 
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proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonės „Parama vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio užimtumo 

gerinimui“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

Remiamos veiklos: 

Priemonė skirta vaikų popamokinės veiklos skatinimui, 

popamokiniam užimtumui gerinti, vaikų vasaros stovyklų 

organizavimui. Taip pat šia priemone siekiama skatinti kaimo 

jaunimo iniciatyvas: jaunimo verslumo, lyderystės ugdymą, 

mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir 

savarankiškos veiklos, jaunimo stovyklų, renginių organizavimą 

ir kt. 

Parama pagal šią priemonę skiriama investicijoms į vaikų dienos 

centrų kūrimą ir plėtrą, turimų patalpų pritaikymą veiklos 

vykdymui (paprastojo remonto darbų, reikalingų baldų ar įrangos 

įsigijimas), priemonių jų veiklos vykdymui įsigijimą, užimtumo 

programų sudarymą, stovyklų organizavimą bei jaunimui 

patrauklių saviraiškos formų diegimą, verslo klubų kūrimą ir jų 

veiklą, švietėjiškus, ugdymo renginius ir mokymus, jaunimo 

patirties skaidą, kuriant ir plėtojant jaunimo verslumo 

informacinius ir mentorystės tinklus, organizuojant renginius bei 

stovyklas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

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 savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės 

organizacijos, pvz. vaikų ar jaunimo centrai, biblioteka, kultūros 

centras, muziejai ir pan.). 

Galimi partneriai: 

NVO, Savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, 

teikiančios viešąsias paslaugas, kitos biudžetinės įstaigos, 

registruotos VVG teritorijoje arba registruotos Varėnos rajono 

savivaldybėje ir vykdančios veiklą VVG teritorijoje; kiti vieši ir 

privatūs juridiniai asmenys, registruoti VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 36 028,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

12 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonės „Parama 

bendradarbiavimui įgyvendinant 

vietos lygio populiarinimo veiklą 

skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms plėtoti“  

(LEADER-19.2-16)   

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama vietinės maisto produktų 

rinkos vystymui, siekiant stiprinti ryšius tarp vartotojų ir 

gamintojų bei diegiant inovacijas maisto tiekimo grandinės 

organizavime ir trumpinime. Šia veiklos sritimi skatinamas 

žemės ūkio produktų perdirbimas ir jų rinkodara bei pardavimo 

organizavimas (gyvulininkystės, pienininkystės, žemės ūkio 
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veiklos sritis „Parama vietinės 

maisto produktų rinkos vystymui“ 

(kodas LEADER-19.2-16.4)  

produktų perdirbimas, produktų fasavimas ir tiesioginio 

pardavimo organizavimas, pvz. burokėlių auginimas, 

džiovinimas ir prekyba internetu; ožkų auginimas, sūrių 

gaminimas ir pardavimas VVG teritorijoje esančiose 

prekybvietėse ir pan.). 

Priemonė skirta darbo vietoms kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

1) Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu 

nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje. 

2) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus. 

3) VVG teritorijoje veikiantis privatus juridinis asmuo, 

atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus 

reikalavimus. 

4) VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai 

asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo 

organizacijos.  

Galimi partneriai: 

 1) VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO 

(kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos 

organizacijos); 

2) VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir 

veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų 

(įskaitant ir ūkininkus); 

3) VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai 

mažos ir mažos įmonės (patikslinanti aplinkybė - paraiškos 

pateikimo metu partneris, įskaitant su juo susijusias įmones, – 

labai maža ir maža įmonė). 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. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 99 244,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

49 622,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, 

atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus (taip, kaip 

nurodyta VPS atrankos taisyklių; 

iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, 

išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus (taip, kaip nurodyta VPS atrankos taisyklių 27.1.3.2 

papunktyje); 

iki 80 proc., kai pareiškėjas viešasis juridinis asmuo. 

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 371 444,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje  www.varenosvvg.lt, taip 

pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, LT-65183. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020–03–16, 10 val. iki 2020–04–30, 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.  

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto 

asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to 

juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Paraiška pateikiama su lydraščiu, 

paraiškos lapai / puslapiai turi būti sunumeruoti. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., 

paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. 

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti taisyklinga lietuvių kalba, jeigu kartu su vietos projekto 

paraiška teikiami priedai yra užsienio kalba, tai jiems turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

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 69 punkte). 

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

svetainėse: www.varenosvvg.lt ir Agentūros interneto tinklapyje www.nma.lt, taip pat J. Basanavičiaus g. 

9, Varėnoje. 

 Telefonai: 8 699 91184, 8 679 59737, 8 611 46565. 

 

http://www.varenosvvg.lt/
http://www.nma.lt/

