PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

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 „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos
srities „Parama ne žemės
ūkio verslui kaimo
vietovėse pradėti“ Nr.
LEADER-19.2-6.2

VPS priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos
srities „Parama ne žemės
ūkio verslui kaimo
vietovėse plėtoti“ Nr.
LEADER-19.2-6.4

Sūduvos VVG teritorijoje esant menkoms konkurencingo žemės ūkio
galimybėms ir esant dideliam rekreaciniam potencialui galima įvairinti
kaimo verslus šiomis kryptimis: turizmo (pramoginės paslaugos
turistams, suvenyrų gamyba, maitinimo paslaugos, turizmo centro
įkūrimas ir kt.), įvairių paslaugų (kirpyklos, drabužių taisymo, kalvio ir
kt.) bei vykdyti kitas veiklas nesusijusias su žemės ūkio verslais (pvz.:
produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas jų pardavimas, įvairių
paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui).
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai
asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Sūduvos VVG teritorijoje;
Naujai įsikūrę privatūs juridiniai vienetai, kurie yra registruoti Sūduvos
VVG teritorijoje bei atitinkantys labai mažai įmonei, arba mažai įmonei
keliamus reikalavimus;
Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ūkininkai.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 24 192,00 Eur
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
24 192,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus
asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos
Pagal šią veiklos sritį remiama:
 ekonominės veiklos kaimo vietovėse, apimančios įvairius ne
žemės ūkio verslus (pvz.: produktų gamyba, apdorojimas,
perdirbimas jų pardavimas, įvairių paslaugų teikimas, įskaitant
paslaugas žemės ūkiui);
 aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas;
paslaugų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje
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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

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

registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (maža įmonė,
labai maža įmonė);
Sūduvos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys ūkininkai;
Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, Sūduvos VVG teritorijoje
registruoti ir veikiantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos
pažymą.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 64 083,00 Eur didžiausia
galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
Iki 50 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus
asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
Iki 70 proc., kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo atitinka
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos
Šia veiklos sritimi bus skatinamos veiklos orientuotos į kaimo vietovės
gyventojų sutelktumą ir integraciją, kaimo vietovės kultūros savitumo
palaikymą, tvarų vietovės gamtos išteklių panaudojimą. Teikiant
paraiškas bus remiamos veiklos tiesiogiai susiję su gamtinių ir kultūrinių
kraštovaizdžio elementų, kraštovaizdžio kompleksų (parkų, skverų,
želdynų, vandens telkinio apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų ir
pan.) bei reikšmingų nekilnojamųjų kultūros objektų tvarkymo darbais
bei pritaikymu lankymui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba
Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą
vykdantys juridiniai asmenys: savivaldybės administracija, biudžetinės
įstaigos, asociacijos bei visuomeninės organizacijos veikiančios pagal
LR asociacijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos,
religinės bendruomenės ir bendrijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 480,00 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
Šia veiklos sritimi bus skatinamos 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.) ar veikloms susijusioms su viešųjų poilsio,
sporto, laisvalaikio, rekreacinės, kultūrinės ir kitos viešosios paskirties
objektų (pvz., aikštės, sporto aikštelės, atviri statiniai žiūrovams, vaikų
žaidimo aikštelės, pažintinių takų danga, tvoros ir kt.) įrengimu ar esamų
sutvarkymu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Sūduvos VVG teritorijoje arba
Kazlų Rūdos mieste registruoti, bet Sūduvos VVG teritorijoje veiklą
vykdantys juridiniai asmenys: savivaldybės administracija, biudžetinės
įstaigos, asociacijos bei visuomeninės organizacijos veikiančios pagal
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LR asociacijų įstatymą, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos,
religinės bendruomenės ir bendrijos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 61 109,00 Eur didžiausia
galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 163 864,00 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 2020-07-29 10.00 val. iki 2020-09-29 15.00 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 atsakingas
asmuo: administracijos vadovė Kristina Mačiokienė tel. 8 697 40663, el. p.: suduvavvg@gmail.com.

