
         

 

 

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1 

 

Sūduvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus  pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų 

telkimas 2014-2020 metais“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:  

VPS priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir gamtos 

paveldą, kraštovaizdį“ Nr. 

LEADER-19.2-7.6 

Remiamos veiklos: veiklos orientuotos į kaimo vietovės gyventojų 

sutelktumą ir integraciją, kaimo vietovės kultūros savitumo palaikymą, 

tvarų vietovės gamtos išteklių panaudojimą. Projekto metu bus 

remiamos veiklos tiesiogiai susiję su istorinę, architektūrinę ar kitokią 

kultūrinę vertę turinčių objektų, vietovių, parkų, skverų ir kitų 

kraštovaizdžio komponentų sutvarkymu. Planuojami projektai orientuoti 

į mažosios infrastruktūros sutvarkymą (prieigos prie turizmo objektų, 

nuorodos prie turizmo objektų ir kt.). 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba 

Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR 

Asociacijų arba LR Labdaros ir paramos fondų arba LR Viešųjų įstaigų 

įstatymą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur  

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

10 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai:  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

VPS priemonės 

„Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ Nr. 

LEADER-19.2-7.2 

Remiamos veiklos: kaimo mažųjų kapinių tvarkymas, rekreacinių zonų 

pritaikymas bendruomenės poreikiams taip pat nedidelės apimties 

veiklos susijusios su infrastruktūros pagerinimu kaimo vietovėje. 

Ypatingas dėmesys skiriamas veikloms turinčioms tiesioginę ar 

netiesioginę naudą turizmo sektoriui. Pvz. tvarkomos prieigos prie 

lankytinų objektų, įrengiami informaciniai stendai ir pan.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba 

Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys juridiniai asmenys: NVO, kurios įsteigtos pagal LR 

Asociacijų arba LR Labdaros ir paramos fondų arba LR Viešųjų įstaigų 

įstatymą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 80 000,00 Eur didžiausia 

galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur 
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Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 110 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.suduvosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu S. Daukanto g. 19-409, 

Kazlų Rūda. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 5 d. 9.00 val. iki 2018 m. kovo 30 

d. 16 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant jas asmeniškai VPS vykdytojos buveinėje. Vietos 

projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens 

vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio 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) yra 

laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. 

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 72 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 

Sūduvos vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingi 

asmenys: administracijos vadovė Reda Kneizevičienė tel. 8 697 40662 el. p.: redaknei@gmail.com; 

administratorė-viešųjų ryšių specialistė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: 

kristina.bot@gmail.com. 

http://www.suduvosvvg.lt/
mailto:redaknei@gmail.com

