
 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros 

strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis: 

VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ (kodas 

LEADER-19.2.-SAVA-5) veiklos sritį 

„Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės 

ūkio veiklų skatinimas“ Nr. LEADER-

19.2.-SAVA-5.1 

Remiamos veiklos: 

 mikroįmonių, mažų/vidutinių įmonių, ūkininkų 

bei kitų fizinių asmenų ekonominės veiklos 

kūrimas bei plėtra  kaimo vietovėse,  kuri 

apima įvairius ne žemės ūkio verslus, įvairių 

paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės 

ūkiui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

Juridiniai asmenys: mikroįmonė, maža/vidutinė įmonė 

registruota Kupiškio rajono VVG teritorijoje.  

 Fiziniai asmenys: ūkininkas, kaimo gyventojas 

deklaruojantis savo gyvenamąją vietą Kupiškio r. VVG 

teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 

420 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti: 

iki 100 000,00 Eur,  

iki 10 000,00 Eur (teikiant mažą vietos projektą). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

- iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų (taikoma mažai/vidutinei įmonei); 

- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų (taikoma mikroįmonei, ūkininkui, kaimo 

gyventojui)   

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir 

plėtra kaimiškoje vietovėje“ (kodas 

LEADER-19.2.-SAVA-5) veiklos sritį 

„Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių 

panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-

SAVA-5.2 

Remiamos veiklos: 

 įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų 

gamybai (tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio), 

apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui. 

 biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas 

energijos gamybai (biokuras). 

  inovacijų diegimas gamyboje. 

 investicijos į nematerialųjį turtą. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

Juridiniai asmenys: mikroįmonė, maža/vidutinė įmonė 

registruota Kupiškio r. VVG teritorijoje.  

 Fiziniai asmenys: ūkininkas, kaimo gyventojas 

deklaruojantis savo gyvenamąją vietą Kupiškio r. VVG 

teritorijoje. 



Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 

210 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti: 

iki   200 000,00 Eur.   

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

- iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma 

mažai/vidutinei įmonei) 

- iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma 

mikroįmonei, ūkininkui, kaimo gyventojui)    

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

        

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 630 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėse www.kvvg.lt 

ir www.nma.lt., taip pat Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure adresu Gedimino g. 27, Kupiškis. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 8 d. 8.00 val. iki 2017 m. gruodžio 28 

d. 17.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure 

adresu: Gedimino g. 27, Kupiškis, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais 

iki 15.45 val.). 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį 

vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. Paraiška ir (arba) 

papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas 

laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens 

antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., 

paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.  

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą 

teikiama Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure arba elektroniniu paštu. 

 Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė tel. 8 459 

53392, el. p.: neringa.antasava@gmail.com, VPS administratorė/viešųjų ryšių specialistė Dina 

Murnikova-Beinorė tel. 8 459 53392, el. p.: murnikovadina5@gmail.com, VPS finansininkė Alma 

Valiušienė tel. 8 459 53392, el. p.: avaliusiene@gmail.com.  
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