
         

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

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 ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“ kodas 

(Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7) 

veiklos sritį ,,Bendruomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo gyventojų iniciatyvų 

skatinimas“ kodas (Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-7.1) 

Remiamos veiklos:  

 krašto (vietovės) tradicijų ir papročių puoselėjimas ir (ar) 

išsaugojimas; 

 kaimo vietovei svarbių tradicinių renginių, veiklų  

organizavimas; 

 mokymų ir (ar) praktinių/informacinių seminarų, 

susijusių kaimo gyventojų užimtumu,  organizavimas; 

 materialinės bazės stiprinimas, kai projekto esmė 

ilgalaikio turto įsigijimas numatytoms veikloms 

įgyvendinti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Kaimo bendruomenės registruotos Kupiškio rajono VVG 

teritorijoje, 

Asociacijos registruotos Kupiškio rajono VVG teritorijoje, 

Asociacijos registruotos Kupiškio mieste, bet veiklą vykdančios 

Kupiškio r. VVG teritorijoje, 

Viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar 

valstybė) registruotos Kupiškio mieste, bet veiklą vykdančios 

Kupiškio r. VVG teritorijoje,  

Viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė) 

registruotos Kupiškio rajono VVG teritorijoje arba Kupiškio 

mieste, bet veiklą vykdančios Kupiškio r. VVG teritorijoje.  

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:  

Mokymų, praktinių/informacinių seminarų, susijusių kaimo 

gyventojų užimtumu, organizavimas (toliau - 1 remiama veikla, 

1C) 

 iki 4 000,00 Eur. 

Krašto (vietovės) tradicijų ir papročių puoselėjimas ir (ar) 

išsaugojimas; kaimo vietovei svarbių tradicinių renginių, veiklų 

organizavimas ir vykdymas (vietos veiklos projektu laikomas 

toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra 

materialus turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla)  

(toliau -2 remiama veikla, 6B)  
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 iki 4 000,00 Eur.  

Materialinės bazės stiprinimas, kai projekto esmė ilgalaikio turto 

įsigijimas numatytoms veikloms įgyvendinti (toliau -3 remiama 

veikla, 6B)  

 iki 3 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  proc. 

 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  1 remiama veikla, 1C 

 iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  2 remiama veikla, 6B 

 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  3 remiama veikla, 6B 

 

Finansavimo šaltiniai:  

 EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

VPS priemonės ,,Žmogiškųjų 

išteklių plėtra ir socialinės 

integracijos skatinimas“  kodas 

(Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7) 

veiklos sritį ,,Socialinę atskirtį 

patiriančių grupių fizinio 

aktyvumo ir sveikatinimo 

ugdymas“ kodas (Nr. LEADER-

19.2.-SAVA-7.2) 

Remiamos veiklos:  

 mokymų ir (ar) praktinių/informacinių seminarų, 

susijusių su sveikos gyvensenos propogavimu 

organizavimas; 

 socialinę atskirtį patiriančių grupių užimtumo 

organizavimas (pvz: sportinių renginių, turnyrų, akcijų, 

sveikatingumo stovyklų, susitikimų, diskusijų ir kt.); 

 materialinės bazės stiprinimas, kai projekto esmė 

ilgalaikio turto įsigijimas numatytoms veikloms 

įgyvendinti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

 Kaimo bendruomenės, registruotos Kupiškio rajono VVG 

teritorijoje, 

 Asociacijos registruotos Kupiškio mieste, bet veiklą vykdančios 

Kupiškio r. VVG teritorijoje, 

 Viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar 

valstybė)  registruotos Kupiškio mieste, bet veiklą vykdančios 

Kupiškio r. VVG teritorijoje,  

 Viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė) 

registruotos Kupiškio rajono VVG teritorijoje arba Kupiškio 

mieste, bet veiklą vykdančios Kupiškio r. VVG teritorijoje. 

 

Mokymų ir (ar) praktinių/informacinių seminarų, susijusių su 

sveikos gyvensenos propogavimu organizavimas (toliau - 1 

remiama veikla, 1C) 

 iki 4 000,00 Eur. 

Socialinę atskirtį patiriančių grupių užimtumo organizavimas 

(pvz: sportinių renginių, turnyrų, akcijų, sveikatingumo stovyklų, 

susitikimų, diskusijų ir kt.)  (toliau -2 remiama veikla, 6B)  

 iki 4 000,00 Eur.  

Materialinės bazės stiprinimas, kai projekto esmė ilgalaikio turto 
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įsigijimas numatytoms veikloms įgyvendinti (toliau -3 remiama 

veikla, 6B)  

 iki 3 000,00 Eur.  

 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  proc. 

 iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  1 remiama veikla, 1C 

 iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  2 remiama veikla, 6B 

 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų, taikoma  3 remiama veikla, 6B 
Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 40 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.nma.lt; 

www.kvvg.lt  taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gedimino g. 27,  Kupiškis. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 14 d. 8.00 val. iki 2019 m. 

gruodžio 20 d. 13.00 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.). 

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). 

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su 

pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti 

spiraliniu ar terminiu būdu, įkišti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai (jeigu 

dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą) turi būti sunumeruoti eilės 

tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. 

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 Dalia 

Mykolaitienė tel. 8 459 53392, el. p.: daliamykole@gmail.com, VPS finansininkė Gerda Navickaitė tel. 

8 459 53392, el. p.: darbas.gerda@gmail.com.  
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