Paprastas kaimo vietovių vietos projektas
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

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 ir (arba) veiklos sritį:
Priemonės tikslas - skatinti vietinės maisto produktų rinkos vystymą
ir naujų darbo vietų kūrimąsi bei plėtrą. (Projekto veikla nebūtinai turi
būti tiesiogiai susijusi su maisto gamyba, bet ji turi skatinti vietinės
maisto produktų rinkos vystymą. Pvz. gali būti gaminami prekybos
baldai, maisto fasavimo tara, kaimo turizmo restoranų įrengimas, naujų
prekyviečių kūrimas kitokių formų bendradarbiavimas su esamais
maisto žaliavų tiekėjais ar maisto produktų gamintojais, ar pan.).
Parama pagal šią veiklos sritį skiriama maisto, turizmo ir kt. gamybos
VPS
priemonės
„Parama vystymui, naujai kuriamam ar plečiamam verslui. Šia veiklos sritimi
bendradarbiavimui
įgyvendinant skatinamas vietos gamintojų bendradarbiavimas.
vietos lygio populiarinimo veiklą Priemonė skirta darbo vietoms kurti.
skirtą
trumpoms
tiekimo
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
grandinėms plėtoti“ (LEADER1) Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu
19.2-16) veiklos srities „Parama
nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje.
vietinės maisto produktų rinkos
2) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
vystymui“ (kodas LEADER-19.23) VVG teritorijoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis
16.4) vietos projektams
labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
4) VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO, bendruomeninės organizacijos, jaunimo
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.
Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
49 622,00 EUR, planuojama finansuoti vieną projektą
Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo,
atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo,
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VPS priemonės „Parama miškų
rekreacinio potencialo didinimui“
(kodas LEADER19.2-SAVA-7)
(toliau – VPS priemonės veiklos
sritis) vietos projektams

išskyrus asmenis, atitinkačius labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus (taip, kaip nurodyta VPS atrankos taisyklių 27.1.3.2
papunktyje).
iki 80 proc., kai pareiškėjas viešasis juridinis asmuo.
Priemonės tikslas - 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.

šeimų socialinę įtrauktį bei gerinant jų gyvenimo kokybę.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.) ir
viešosios įstaigos.
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.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
39 637,00 EUR, planuojama finansuoti vieną Vietos projektą.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
VPS priemonė „NVO verslo Priemonės tikslas - skatinti nevyriausybinių organizacijų verslo
kūrimas ir plėtra naudojant kūrimą ir vystymą, panaudojant atsinaujinančius išteklius..
atsinaujinančius
išteklius“
Nr. Priemonė
skirta
nevyriausybinių
organizacijų
vykdomo
LEADER-19.2-SAVA-6 (toliau – bendruomeninio verslo vysytmui ar kūrimui, skatinant verslo procese
VPS priemonė) vietos projektams
naudoti atsinaujinančius išteklius. (Remiami projektai, kuriuose
numatomas bendruomenių ar kitų NVO įsitraukimas į projektą, pvz.
bendradarbiavimas tarp projekto pareiškėjo ir bendruomenės, numatant
įdarbinimo pirmumo teisę bendruomenės nariams arba teikiant
prioritetą bendruomenės gaminamoms žaliavoms ar pan.).

Priemonė skirta skatinti verslo procese naudoti atsinaujinančius
išteklius.
Parama teikiama verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti naujas
darbo vietas naujai kuriamame ar plečiamame versle. 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.)
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Tinkami vietos projektų vykdytojai:
kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt., veikiantis
privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei
keliamus reikalavimus.
Galimi partneriai: tik NVO verslo atveju: kaimo vietovėje įsteigti ir
joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo
bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.); Varėnos raj.
savivaldybė.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
50 000 Eur, numatyta finansuoti vieną vietos projektą.
iki 70 proc., jei pareiškėjas privatus juridinis asmuo.
Iki 80 proc., jei pareiškėjas viešasis juridinis asmuo: kaimo
bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt..
Paramos lyginamoji dalis gali būti keičiama pagal paraiškos teikimo
metu galiojančius teisės aktus.

„Parama Priemonės tikslas - skatinti gyventojų aktyvumą ir užimtumą
kultūros
savitumo įsitraukiant į Varėnos krašto kultūros savitumo saugojimą bei
išsaugojimui
ir
tradicijų tradicijų puoselėjimą.
puoselėjimui“ Nr. LEADER- Pagal šią priemonę parama skirta kaimo vietovių kultūros
19.2-SAVA-4 (toliau – VPS savitumo stiprinimui, aktyvinant kaimo gyventojus, didinant jų
priemonės veiklos sritis) vietos socialinės,
kultūrinės
saviraiškos
galimybes,
ugdant
projektams
bendradarbiavimo, tradicijų puoselėjimo įpročius. Remiamos
bendruomeninių, jaunimo organizacijų, kitų nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvos, skatinat kartų
bendravimą, tradicijų perdavimą bei puoselėjimą, jaunimo
įsitraukimą į vietos bendruomenės veiklą, tradicinių
renginių, užimtumo stovyklų organizavimas, mokymų apie
tradicijų puoselėjimą, tautinio paveldo sertifikavimą,
kultūros savitumo populiarinimą bei vietos gyventojų ir
amatininkų verslumo skatinimą organizavimas, priemonių,
skirtų tradicijų puoselėjimui, įsigijimas ir kt. veiklos.
VPS

priemonė

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO bendruomeninės organizacijos, jaunimo
organizacijos.
Galimi partneriai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė
organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija, registruoti
Varėnos krašto VVG teritorijoje arba Varėnos rajono savivaldybės
atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Varėnos krašto VVG
teritorijoje.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
7 060,00 Eur, planuojama finansuoti 6 projektus.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
VPS
priemonės
„Parama Priemonės tikslas - gerinti kaimo vietovėse esančių viešųjų
pagrindinėms paslaugoms ir erdvių būklę ir pritaikyti jas gyventojų poreikiams bei užtikrinti
kaimų atnaujinimui kaimo istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę
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turinčių nekilnojamų kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir
tvarkybą.
Pagal šią veiklos sritį parama skiriama kaimo vietovėse esančių
viešųjų erdvių, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimui,
LEADER-19.2-7.2 (toliau – VPS atnaujinimui ir plėtojimui. Remiamos investicijos į kaimo
priemonės veiklos sritis) vietos vietovėse esančių želdinių, aikščių, parkų, skverų kūrimą,
projektams
tvarkymą ir atnaujinimą; įrangos, skirtos viešųjų erdvių
priežiūrai ir tvarkymui, įsigijimą; pliažų įrengimą ir pritaikymą
gyventojų rekreaciniams poreikiams. Taip pat remiamos
investicijos, susijusios su lauko treniruoklių, lauko sporto
aikštynų (aikštelių) įrengimu ir/ar atnaujinimu, lauko
gimnastikos elementų įrengimu ir/ar atnaujinimu, vaikų žaidimo
aikštelių įrengimu ir/ar sutvarkymu ir pan.
Įgyvendinant projektus pagal šią veiklos sritį į projektų
įgyvendinimo valdymą bus įtraukiamas jaunimas iki 29 m. (pvz.
būti projekto vadovais, finansininkais ir pan.), taip siekiant
didinti įgyvendinamų projektų rezultatų žinomumą bei
gyvenamosios aplinkos patrauklumą jauniems žmonėms.
Remiamos investicijos į esamos infrastruktūros pritaikymą
socialinių paslaugų teikimui, priemonių šių paslaugų teikimui
įsigijimą.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos
ir kt.), viešosios įstaigos. Kaimo vietovėje įsteigti ir joje
veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo
bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), viešosios įstaigos.
Galimi partneriai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninė
vietovėse“,
veiklos
srities
„Viešųjų erdvių, laisvalaikio
bei sporto infrastruktūros
kūrimas
ir
plėtra“
Nr.

organizacija, jaunimo organizacija, neįgaliųjų organizacija, registruoti
Varėnos krašto VVG teritorijoje arba Varėnos rajono savivaldybės
atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą Varėnos krašto VVG
teritorijoje.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
19 700,00 EUR, planuojama finansuoti tris vietos projektus.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 240 719,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai 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 2020–11–06, 13 val. iki 2020–12–15, 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.
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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,
+370 699 911 84 ir +370 639 247 26.

