Paprastas kaimo vietovių vietos projektas
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

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:
VPS priemonės „Parama vaikų ir
jaunimo laisvalaikio užimtumo
gerinimui“ (kodas LEADER-19.2SAVA-9) (toliau – VPS priemonė)
vietos projektams.

Skatinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, gerinant laisvalaikio
praleidimo infrastruktūrą bei plėtojant veiklas.
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.
Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1
priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ pateikti
informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius,
planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos
projektas atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas.
Galimi pareiškėjai:
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

2
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
savivaldybėje ir vykdančios veiklą VVG teritorijoje.
 Kiti vieši ir privatūs juridiniai asmenys, registruoti VVG
teritorijoje.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
12 000 Eur, numatyta finansuoti 2 vietos projektus.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

„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.

VPS

priemonės

„Parama

pagrindinėms paslaugoms ir
kaimų atnaujinimui kaimo
vietovėse“,
veiklos
srities

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
7 000,00 Eur, planuojama finansuoti 1 projektą.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Priemonės tikslas - gerinti kaimo vietovėse esančių viešųjų
erdvių būklę ir pritaikyti jas gyventojų poreikiams bei užtikrinti
istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę
turinčių nekilnojamų kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir
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„Viešųjų erdvių, laisvalaikio tvarkybą.

bei sporto infrastruktūros Pagal šią veiklos sritį parama skiriama kaimo vietovėse esančių
kūrimas
ir
plėtra“
Nr. 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
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:
30 000,00 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 116 000,00 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 2021–12–21, 15 val. iki 2022–02–17, 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.

