
                  

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ kviečia teikti paprastus kaimo 

vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono vietos veiklos 

grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategija“  (toliau – VPS) 

priemonę:  

Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas (kai mokymai susiję 

su VPS priemonėmis)“ 

LEADER-19.2-SAVA-3 

Remiama veikla: mokymų, susijusių su VPS numatytomis 

priemonėmis, organizavimas vietos projektų pareiškėjams ir 

vykdytojams.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys - NVO   

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000 Eur (dvidešimt 

tūkstančių eurų) su PVM.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 

000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) su PVM. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

„Ūkio ir verslo plėtra“  

(kodas LEADER-19.2-6) 

veiklos sritis - „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ 

(reglamentuoja KPP), 

(kodas LEADER-19.2-6.4) 

Priemonės tikslas:  skatinti ne žemės ūkio verslų kūrimą ir plėtrą  

Remiamos veiklos: Pagal priemonės veiklos sritį teikiama parama 

įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, 

perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant 

paslaugas žemės ūkiui. 

 Parama teikiama verslo naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms 

kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Raseinių rajone registruoti ir 

veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas 

fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė   

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 376 515 Eur (trys 

šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų) 

su PVM.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 

303 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trys eurai) su 

PVM. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

- iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai paraišką teikia privatus 

juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei 

keliamus reikalavimus; 

 - iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai paraišką teikia 

privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius 

labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 396 515 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: 

www.raseiniuvvg.lt ir www.nma.lt,  taip pat Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ būstinėje adresu Maironio g.38, Raseiniai.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki 2017 m. 

rugpjūčio 31 d. 17.00 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto 

bendrija“ būstinėje adresu Maironio g.38, Raseiniai. 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).  Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.  

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ būstinėje adresu Maironio g.38, 

Raseiniai ir telefonu 8 428 51735 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  

http://www.raseiniuvvg.lt/
http://www.nma.lt/

