KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5
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:
Remiamos veiklos: parama teikiama NVO, VšĮ, verslo
ekonominei veiklai, atitinkančiai socialinio verslo vykdymo
gaires ir/arba bendruomeniniam verslui keliamus reikalavimus,
plėtoti
(kaimo
gyventojams
būtinoms,
nebrangioms,
kokybiškoms paslaugoms teikti ir gamybai vykdyti).
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (NVO,
VšĮ), pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos
fondų įstatymus ir privatūs juridiniai asmenys (labai mažos,
,,Kaimo gyventojams skirtų mažos ir vidutinės įmonės).
pagrindinių vietos paslaugų ir Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 292 923,66 Eur
susijusios
infrastruktūros (du šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt
gerinimas“
trys eurai 66 ct);
Nr. LEADER-19.2-SAVA-5
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 97
641,22 Eur (devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai
keturiasdešimt vienas euras 22 ct).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 95 proc. (NVO, VšĮ);
- iki 80 proc. (privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai,
mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
,,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 31 697,09 Eur
(trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt septyni
tūkstančiai eurų 9 ct);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 31
697,09 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai
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devyniasdešimt septyni eurai 9 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.

,,Bendradarbiavimo tinklų ir
savanoriškos
veiklos
organizavimas“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

,,Regioninių
produktų
kūrimas panaudojant krašto
kultūros ir istorijos paveldą“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos: parama teikiama saugiai kaimynystei
užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo
užimtumui gerinti bei kitoms bendruomeninio gyvenimo
formoms atnaujinti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (NVO,
VšĮ), pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos
fondų, biudžetinės įstaigos, pagal LR biudžetinių įstaigų
įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 39 056,40 Eur
(trisdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai 40 ct);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:
19 528,20 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt
aštuoni eurai 20 ct); (kai paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.)
10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (kai paramos lyginamoji
dalis iki 95 proc.).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 80 proc., vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes
(ilgalaikį materialiųjų turtą) darbus ir paslaugas;
- iki 95 proc., vykdant veiklos projektą galima įsigyti priemones,
prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas
projekto įgyvendinimo metu) ir paslaugas.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: parama teikiama regioniniams produktams
kurti, organizacijų bendradarbiavimui stiprinti, krašto tapatumui
puoselėti ir konkurencingumui didinti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (NVO,
VšĮ), pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos
fondų įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 39 056,40 Eur
(trisdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai 40 ct);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:
19 528,20 Eur (devyniolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt
aštuoni eurai 20 ct) (kai paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.);
10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (kai paramos lyginamoji

3

,,Jaunimo įtraukimas į vietos
bendruomenės organizavimą
ir socialinės atskirties
mažinimą“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

,,Vietos projektų pareiškėjų ir
vykdytojų mokymas, įgūdžių
įgijimas“
Nr. LEADER-19.2-SAVA-3)

dalis iki 95 proc.).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 80 proc., vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes
(ilgalaikį materialiųjų turtą) darbus ir paslaugas;
- iki 95 proc., vykdant veiklos projektą galima įsigyti priemones,
prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas
projekto įgyvendinimo metu) ir paslaugas.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: parama teikiama kaimo vaikų ir jaunimo
užimtumui didinti, bendradarbiavimui stiprinti, socialinei
atskirčiai kaimo bendruomenėje mažinti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys
(bendruomeninės organizacijos, VšĮ ir kitos NVO), pagal LR
Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų
įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 29 316,75 Eur
(dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiolika eurų 75 ct);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
9 772,25 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt
du eurai 25 ct).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 80 proc., vykdant projektą galima įsigyti naujas prekes
(ilgalaikį materialiųjų turtą) darbus ir paslaugas;
- iki 95 proc., vykdant veiklos projektą galima įsigyti priemones,
prekes (trumpalaikį materialųjį turtą, kuris sunaudojamas
projekto įgyvendinimo metu) ir paslaugas.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: parama teikiama mokymams organizuoti,
kompetencijai tobulinti ir įgūdžiams įgyti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG arba rajono
savivaldybės teritorijoje registruoti ir VVG teritorijoje veiklą
vykdantys VšĮ, NVO, pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų,
Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 9 732,00 Eur
(devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai);
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
9 732,00 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du
eurai);
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 %
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 441 782,30 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt
vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 30 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 būstinėje adresu: Žemdirbių g. 13,
Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 18 d. 8.00 val. iki 2019 m.
gruodžio 31 d. 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“
biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.
Paraiškos teikiamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo
įgaliotas asmuo. 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
uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
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.

