
2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. BRA-90 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2 

 

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:  

,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir 

susijusios  infrastruktūros 

gerinimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-5 

Remiamos veiklos:  

- parama teikiama NVO ekonominei veiklai, atitinkančiai 

socialinio verslo  koncepciją, plėtoti (kaimo gyventojams 

būtinoms, nebrangioms, kokybiškoms paslaugoms teikti ir 

reikalingai produkcijai gaminti).  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone 

registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys 

(nevyriausybinės organizacijos), pagal LR Asociacijų, Viešųjų 

įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus. 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma: 195 282,44 Eur 
(vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai 

aštuoniasdešimt du eurai 44 ct); 

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 80 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

socialinio verslo pobūdžio. 

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

,,Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-3 

Remiamos veiklos:  

- parama teikiama mokymams organizuoti, kompetencijai 

tobulinti ir įgūdžiams įgyti.   

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Pakruojo rajone  

registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys 

(nevyriausybinės organizacijos), pagal LR Asociacijų, Viešųjų 
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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 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai). 

 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 

proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne 

pelno. 

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 205 014,44 Eur (du šimtai penki tūkstančiai 

keturiolika eurų 44 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 2017 m. rugpjūčio 14 d. 8.00 val. iki 2017 m. 

rugsėjo 14 d. 17.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės ,,Pakruojo rajono partnerystė“ 

biure, adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas.  

Per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti 

vieną vietos projekto paraišką. 

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. 

 

http://www.pakruojovvg.lt/
http://www.nma.lt/

