PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus
pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 20152020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
Remiamos veiklos: vietos projekte numatytas verslas turi atitikti
ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007
m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išskyrus raudona spalva
pažymėtas veiklas, nurodytas šio aprašo 7 priede. Paramos galima
„NVO
socialinio
verslo kreiptis pagal kelias ekonomines veiklas.
kūrimas ir plėtra“ (kodas Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys:
nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo
LEADER-19.2-SAVA-1)
bendruomenė, įregistruoti Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 32.000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
32.000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: vietos projekte numatytas verslas turi atitikti
ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007
m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išskyrus raudona spalva
pažymėtas veiklas, nurodytas šio aprašo 6 priede. Paramos galima
„Privataus
sektoriaus kreiptis pagal kelias ekonomines veiklas.
socialinio verslo kūrimas ir
Tinkami vietos projektų vykdytojai: privatūs juridiniai
plėtra“ (kodas LEADER-19.2asmenys: labai maža arba maža įmonė įregistruoti Kaišiadorių
SAVA-2)
rajono savivaldybėje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 32.000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
32.000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
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„Bendruomeninio verslo
kūrimas ir plėtra“ (kodas
LEADER-19.2-SAVA-5)

„Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ (kodas
LEADER-19.2-7.2)

„Bendruomeniškumo
ugdymas, krašto savitumo
puoselėjimas, jo

Remiamos veiklos: vietos projekte numatytas verslas turi atitikti
ekonominę (-es) veiklą (-as), nurodytą (-as) Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007
m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išskyrus raudona spalva
pažymėtas veiklas, nurodytas šio aprašo 7 priede. Paramos galima
kreiptis pagal kelias ekonomines veiklas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys:
nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo
bendruomenė, registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 210.000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
70.000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos:
1. Objektų, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse –
prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimas
ir tvarkymas;
2. Viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio,
poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime, kūrimas,
atnaujinimas, tvarkymas;
3. Viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos
tvarkymas;
4. Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas arba atnaujinimas
gyvenamosiose vietovėse iki 200 gyventojų;
5. Inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas, atliekant
paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo
viešųjų kaimo teritorijų.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys:
nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo
bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga – registruoti
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys
Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100.000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50.000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: numatoma remti inovacines veiklas (teminiai
mokymai, stovyklos, mugės veiklos skirtos jaunimui iki 29 metų
ir pan.), leidybą, švietėjišką veiklą, skirtas bendruomeniškumo
ugdymui, krašto savitumo, tradicijų, kultūrinių vertybių
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reprezentavimas“ (kodas
LEADER-19.2-SAVA-6)

pristatymui, finansuojant tam reikalingas tinkamas finansuoti
išlaidas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys:
nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo
bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga – registruoti
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys
Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 25.000,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
5.000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 399.000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje
www.kaisiadorysvvg.lt ir www.nma.lt taip pat Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu
Gedimino g. 48, Kaišiadorys.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. balandžio 10 d. 08:00 val. iki 2017 m.
gegužės 10 d. 17:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu
Gedimino g. 48, Kaišiadorys. 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);
 el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama elektroninio
pašto adresu, nurodytu kvietimo teikti vietos projektus skelbime. Šis tinkamas vietos
projektų paraiškų pateikimo būdas tinkamas tik priemonei „Bendruomeniškumo ugdymas,
krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“;
 vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba ne tuo el. pašto
adresu nepriimamos.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS
vykdytojos buveinėje, darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45
val.), elektroniniu paštu: kaisiadorysvvg@gmail.com ir telefonais:
 Pirmininkė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800;
 Projekto administratorė Auksė Degutytė, tel.: +370 648 03054;
 Viešųjų ryšių specialistė Birutė Cikanavičiūtė, tel.: +370 607 59080;
 Finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305.
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