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Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi asmenys: 

Neringa Čemerienė el. p. neringa.antasava@gmail.com  

Alma Valiušienė el. p. avaliusiene@gmail.com; 

Dina Murnikova el. p. murnikovadina5@gmail.com; 

Rima Aukštikalnienė el. p. kupiskis.lag@gmail.com  

 

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: 

Strategijos 

pavadinimas 

„Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija 

gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 

Strategijos prioritetas  I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir 

konkurencingumo stiprinimas. 

Pagrindiniai Strategijos 

tikslai 

I prioriteto tikslas: Gražinti kaimo gyvenvietes atnaujinant ir gerinant 

viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti ar naujai įrengti aktyvaus poilsio ir 

rekreacines zonas išsaugant gamtos ir kultūros paveldą, kurti 

patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugoti liekamąją, bet ir 

sukurti pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę. 

1 priemonės tikslas: remti įvairius gyventojų poreikius atitinkančios 

viešosios infrastruktūros kūrimą ir paslaugų kokybės gerinimą, 

gražinant kaimo gyvenvietes, išsaugant gamtos ir kultūros paveldą bei 

sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui. 

Strategijos remiama (-

os) priemonė (-ės), 

veiklos sritis (-ys) 

1. Priemonė. Kaimų atnaujinimas ir plėtra. 

Veiklos sritys: 

 Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams; 

 Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas. 

Didžiausia lėšų, 

skiriamų kvietimui 

teikti vietos projektus, 

suma, paramos 

lyginamoji dalis, 

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 1 210 000 Lt (vienas 

milijonas du šimtai dešimt tūkstančių)  lėšų.  

Didžiausia paramos suma vienam vietos projektui pagal Priemonę 

negali viršyti 150 000 Lt. 

Finansuojama iki: 
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išlaidų apmokėjimo 

būdas 

- 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jeigu vietos 

projektas teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba su partneriu (-iais) – 

juridiniu (-iais) asmeniu (-imis); 

- 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos 

projektas pareiškėjo teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis 

– ir vietos projekte numatyta investuoti į kultūros paveldo objektų 

tvarkybą. 

Tinkami vietos 

projektų paraiškų 

teikėjai 

Vietos projektų paraiškas gali teikti kaimo bendruomenės, savivaldybė 

ir savivaldybės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

juridiniai asmenys, registruoti Kupiškio rajono savivaldybėje ir jų 

veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (toliau 

– VVG) veiklos teritorijoje, pateikę vietos projekto paraišką pagal 

priemonę numatytą Specialiosiose taisyklėse pareiškėjams bei 

atitinkantys šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Vietos projektų 

paraiškų pateikimo 

būdas ir tvarka 

Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (vietos 

projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas 

asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio 

asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra)) Kitais būdais arba 

kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos.  

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos ir reikalaujamų 

prie vietos projekto paraiškos pridedamų dokumentų egzempliorius, 

kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto 

paraiškos ir reikalaujamų prie vietos projekto paraiškos pridedamų 

dokumentų kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA ir 

vietos projekto paraiškos versija elektroninėje laikmenoje. Ranka 

užpildytos vietos projekto paraiškos nepriimamos. Kiekvienas bylos 

puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos 

ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus. 

Kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų 

originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo antspaudu, o paskutinis 

lapas pasirašytas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir 

antspaudu. Jeigu antspaudo pareiškėjas neturi, tada kiekvienas vietos 

projekto paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo 

vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. 

Vietos projektų 

paraiškų rinkimo 

laikotarpis 

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2012 m. vasario mėn. 21 d. 

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2012 m. 

balandžio mėn. 5 d., 17 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėse: 

Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt; Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje 

www.kvvg.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, 

Kupiškis. 

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas spausdinamas laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, skelbiamas 

Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje 

www.kvvg.lt . 

 

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis. Tel. (8 459) 51475. 
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