
         

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7 

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: 

 „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-4) 

VPS priemonės veiklos sritis: NVO 

iniciatyvų skatinimas, kultūros 

tradicijų, amatų saugojimas ir 

sklaida, materialinės bazės 

stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-4.1).  

Remiama veikla:  

- tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimas; 

- kultūros ir meno, sporto kolektyvų  veiklos skatinimas; 

- vietos krašto amatų veiklos skatinimas; 

- kultūrinės materialinės bazės stiprinimas ir kt. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys - NVO   

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 108 Eur (keturiolika  

tūkstančių vienas šimtas aštuoni eurai) su PVM.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 2 000 

Eur (du tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti: 

- iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos 

projekto įgyvendinimo metu įsigyjamas ilgalaikis turtas, paslaugos ir 

(arba) prekės (kurios vietos projekto metu sunaudojamos); 

- iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projekto išlaidos, 

susijusios su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, o projektas yra 

veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio 

galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats 

projektas, o ne nuolatinė veikla). 

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 29 967 Eur (dvidešimt 

devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai 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 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 44 075 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų.  
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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 2020 m. rugsėjo 7 d. 8.00 val. iki 2020 m. spalio 12 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/

