KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11
Vietos veiklos grupė ,,Pakruojo rajono partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos
projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros
strategija“ (toliau – VPS) priemones:
„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra
geriau panaudojant vietos
išteklius“,
Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos: parama teikiama verslo naujovėms
diegti, naujoms darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone
registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys
(labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) bei fiziniai
asmenys (ūkininkai ir asmenys dirbantys pagal individualios
veiklos pažymą).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 48 828,00
Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai
dvidešimt aštuoni eurai ir 00 ct);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui
įgyvendinti 85 416,00 Eur (aštuoniasdešimt penki
tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų ir 00 ct);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 50 proc. (juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis,
atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus);
- iki 70 proc. (juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai
mažai įmonei keliamus reikalavimus).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 48 828,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai
aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 00 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse
www.pakruojovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos biure adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo
kaimas, Pakruojo rajonas.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gegužės 31 d. 8.00 val. iki 2022 m. liepos
1 d. 15.45 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos: tik el. paštu (pakruojovvg@pakruojis.lt) pasirašius
elektroniniu parašu..
Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją
pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo
(juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo
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uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas
yra fizinis asmuo arba tinkamai įgaliotas asmuo (pateikiamas fizinio asmens įgaliojimas, patvirtintas
notaro arba įgaliojimas, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas)“.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami
priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar
vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
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 69 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vietos
veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas,
Pakruojo rajonas ir telefonu (8 421) 52 296 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00
valandos iki 17.00 valandos, penktadienis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos.

