
         

 

 

 

 

 

Paprastas kaimo vietovių vietos projektas 

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2 

 

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 

pagrindinėms paslaugoms ir 

kaimų atnaujinimui kaimo 

vietovėse“ veiklos sritis „Parama 

kaimo kultūros paveldo 

išsaugojimui ir tvarkymui“ Nr. 

LEADER-19.2-7.6 

Remiamos veiklos: kaimo vietosėse esančių kultūros paveldo 

objektų, įtrauktų į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos patvirtintą Nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą,  

išsaugojimas, tvarkymas, atnaujinimas.  

Remiamos investicijos, susijusios su kultūros paveldo objektų 

bei vietovių pritaikymu bendruomeniniams (viešiesiems) 

poreikiams tenkinti ir jų tvarkyba (viešųjų erdvių, aikščių, 

skulptūrų, paminklų, piliakalnių, religinių objektų išsaugojimas, 

atnaujinimas, tvarkymas). 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir 

joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo 

bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.), religinės 

bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos; kaimo vietovėje 

veikiantys viešieji juridiniaii asmenys: Varėnos rajono 

savivaldybė ar jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės 

organizacijos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 90 000,00 Eur  

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 90 

000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 90 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  
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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 2018–03–01, 10 val. iki 2018–04–04, 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.: +370 615 47 871 ir 

+370 679 59 737 
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