
         

 

 

 

Paprastas kaimo vietovių vietos projektas 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12 

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 verslo 

pradžiai ir plėtrai“ veiklos srities 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.2 (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos 

projektams 

Priemonės tikslas - Skatinti smulkiojo verslo iniciatyvų, kuriančių 

naujas darbo vietas, kūrimąsi. 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai 

pradėti. Skatinama ekonominė veikla VVG teritorijoje, apimanti 

įvairius ne žemės ūkio verslus: produktų gamybą, apdorojimą, jų 

pardavimą, įvairių paslaugų teikimą (kirpyklų, siuvyklų, automobilių 

remonto paslaugos, edukacinių programų vedimo paslaugos, gido 

paslaugos, suvenyrų gamyba, vaistažolių, grybų džiovinimas ir 

pardavimas ir kita). Veiklos sritimi siekiama sudaryti sąlygas naujų 

verslų ir naujų darbo vietų kūrimui.  

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos 

pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG 

teritorijoje, ūkininkai, atitinkantys labai mažai ar mažai įmonei 

keliamus reikalavimus, veikiantys privatūs juridiniai asmenys, 

atitinkantys labai mažoms ar mažoms įmonėms keliamus 

reikalavimus. 
Partneriai negalimi. 

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:  

49 580,00  Eur lėšų. 

 Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus 

juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; 

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

išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus  

 Vietos projektų finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 161 361,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  
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 VPS priemonės „Parama verslo 

pradžiai ir plėtrai“ veiklos srities 

„Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. 

LEADER-19.2-6.4 (toliau – VPS 

priemonės veiklos sritis) vietos 

projektams 

Priemonės tikslas - skatinti smulkiojo verslo iniciatyvų, kuriančių 

naujas darbo vietas, kūrimąsi ir plėtrą. 

Parama skiriama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Skatinama ekonominė 

veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, 

produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą 

(kirpyklų, siuvyklų, automobilių remonto paslaugos, edukacinių 

programų vedimo paslaugos, gido paslaugos, suvenyrų gamyba, 

vaistažolių, grybų džiovinimas ir pardavimas ir kita). Veiklos sritimi 

siekiama sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui.  

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos 

pateikimo momentu  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG 

teritorijoje, ūkininkai, atitinkantys labai mažai ar mažai įmonei 

keliamus reikalavimus, veikiantys privatūs juridiniai asmenys, 

atitinkantys labai mažoms ar mažoms įmonėms keliamus reikalavimus. 

Partneriai negalimi. 

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:  

49 580,00  Eur lėšų. 

 Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai pareiškėjas privatus 

juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; 

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

išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus. 

 

 Vietos projektų finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 198 320,00 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 2020–06–18, 10 val. iki 2020–07–31, 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.: +370 611 46565  ir 

+370 679 59 737. 
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