
         

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

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 m. vietos plėtros strategija“ vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) 

priemones: 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“, 

veiklos sritis „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą“  

(kodas LEADER-19.2-7.2) 

Remiamos veiklos:  

1.Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, 

atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, 

VVG teritorijos gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo; 

2. Parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriose teikiamos 

paslaugos VVG teritorijos vietovėse – prekyviečių, bendruomenės 

namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos 

investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su 

laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla VVG teritorijoje.  

3. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros 

kūrimą, gerinimą arba plėtojimą, įskaitant investicijas į 

atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos taupymą VVG 

teritorijoje. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: savivaldybės administracija ir 

(arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai 

asmenys, NVO. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 109 727 Eur  (vienas 

šimtas devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai 00 ct).  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 70 874 

Eur (septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi 

eurai 00 ct). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 

80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

„Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas (kai mokymai susiję su 

VPS priemonėmis)“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-3) 

 

Remiama veikla: mokymų, susijusių su VPS numatytomis 

priemonėmis, organizavimas potencialiems vietos projektų 

pareiškėjams ir vykdytojams.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys - NVO   

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10 000 Eur (dešimt  

tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000 

Eur (dešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

„Bendradarbiavimas”, veiklos 

sritis „Bendradarbiavimas 

Remiama veikla: horizontalus ir vertikalus tiekimo grandinės dalyvių 

bendradarbiavimas, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir 
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įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą 

trumpoms tiekimo grandinėms 

bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas 

LEADER-19.2-16.4) 

 

 

vietos rinką bei vietos lygmens rinkodaros veikla, susijusi su trumpų 

tiekimo grandinių ir vietos rinkų plėtra. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Žemės ūkio ir maisto 

sektoriuose veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys (ūkininkai, žemės 

ūkio ir maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, VVG teritorijos 

vietovėse veikiančios MVĮ) 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 76 560 Eur 

(septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct). 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 76 560 

Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 

00 ct) 

 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: juridiniams 

arba fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus iki 70 proc., kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

„NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO)“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 
 

 

Remiama veikla: Įvairinti socialinių paslaugų teikimą vietos 

gyventojams, kuriant ir plėtojant socialinį verslą. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys – NVO. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 320 000 Eur (trys šimtai 

dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 80 000 

Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 

95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 516 287 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 Vytauto 

Didžiojo g. 1, Raseiniai.  

 Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 28 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 30 

d. 17.00 val. 
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia 

pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo asociacijai Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“ 

adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto 

paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Ši nuostata netaikoma pareiškėjui – savivaldybės 

administracijai, jos įstaigai ar įmonei, teikiančiai viešosios infrastruktūros tvarkymo ir (arba) kūrimo vietos 

projektus. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Raseinių rajono 

vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ būstinėje adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai  ir telefonu 

8 615 29 225 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 

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

