KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė (toliau – Šilalės VVG) kviečia teikti paprastus kaimo
vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo
plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
Remiamos veiklos: pagal priemonės veiklos sritį remiami pajamas
generuojantys verslo projektai fizinių asmenų ir veikiančių privačių
juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominei veiklai plėtoti. Parama
teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, apimančiai produktų gamybą ir
paslaugų kūrimą. Pagal priemonės veiklos sritį remiamos infrastruktūros
gerinimo paslaugos ir darbai, įranga, priemonės, paslaugos ir kt.
investicijos, susijusios su produktų gamyba ir paslaugų kūrimu.
Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: fizinis asmuo (kaimo gyventojas,
VPS priemonės „Ne žemės ūkio ūkininkas), privatus juridinis asmuo, nuo paraiškos pateikimo iki
verslo kaimo vietovėse kūrimas ir paramos sutarties pasirašymo dienos, atitinkantys mažai arba labai
(arba) plėtra“ veiklos sritis mažai įmonei keliamus reikalavimus).
„Parama ne žemės ūkio verslui Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 855,00 Eur;
kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 39 855,00
Eur
LEADER-19.2-6.4
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
 iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus fizinius ir
juridinius asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus);
 iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma fiziniams ir
juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: Pagal priemonės veiklos sritį remiami pajamas
generuojantys verslo projektai fizinių asmenų ir naujai susikūrusių
privačių juridinių asmenų ne žemės ūkio ekonominės veiklos pradžiai.
Parama teikiama įvairiai ne žemės ūkio veiklai, apimančiai naujų
produktų gamybą ir paslaugų kūrimą. Pagal priemonės veiklos sritį
VPS priemonės „Ne žemės ūkio remiamos infrastruktūros sukūrimo ir gerinimo paslaugos ir darbai,
verslo kaimo vietovėse kūrimas ir įranga, priemonės, paslaugos ir kt. investicijos, susijusios su naujų
(arba) plėtra“ veiklos sritis produktų gamyba ir paslaugų kūrimu. Investicijos yra tiesiogiai
„Parama ne žemės ūkio verslui susijusios su darbo vietų kūrimu.
kaimo vietovėse pradėti“ Nr. Tinkami vietos projektų vykdytojai: fizinis asmuo (kaimo gyventojas,
LEADER-19.2-6.2
ūkininkas), privatus juridinis asmuo, nuo paraiškos pateikimo iki
paramos sutarties pasirašymo dienos, atitinkantys mažai arba labai
mažai įmonei keliamus reikalavimus).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 49 521,00 Eur;
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VPS priemonė „NVO socialinio
verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-1

VPS priemonė „Vietos kultūros
savitumo išsaugojimas, tradicijų
tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-4

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 49 521,00
Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
 iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus fizinius ir
juridinius asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus);
 iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma fiziniams ir
juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: pagal priemonę numatoma remti pajamas
generuojančius projektus, kurie skatina socialines inovacijas, kurių metu
kuriamos naujos darbo vietos socialinio verslo srityje, t. y. vykdant
ekonominę veiklą, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimą
siejant su socialiniais tikslais. Priemonė skirta NVO socialinio verslo
vykdymui, taikant verslo modelius, vykdant ekonominę veiklą, kuria
siekiama socialinės naudos prekes ar paslaugas parduodant rinkoje
ekonomiškai reikšmingomis kainomis, patiriant ekonominę riziką,
mažinant socialinę atskirtį ir integruojant socialiai pažeidžiamus
asmenis į darbo rinką. Pagal priemonę finansuojami socialinio verslo
projektai turės būti vykdomi pagal Socialinio verslo koncepciją. Pagal
priemonę remiamos investicijos, susijusios su socialinio verslo
vykdymui reikalingos infrastruktūros gerinimu, įrangos, priemonių,
paslaugų, reikalingų socialinio verslo veiklai vykdyti, įsigijimu, siekiant
užtikrinti reikšmingų kaimo gyventojų socialinei, ekonominei,
kultūrinei veiklai paslaugų teikimą ir prieinamumą. Investicijos yra
tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 240 000,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000,00
Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų
finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: pagal priemonę numatoma remti projektus, kuriais
plėtojama tradicinių amatų veikla: tradicinių amatų produktų ir/arba
paslaugų kūrimas ir jų realizavimas, tradicinių amatų mugių ir kt.
renginių organizavimas, tradicinių amatų dirbinių gamybai būtinų
sąlygų sudarymas ir kt. Pagal priemonę bus galima tvarkyti ir pritaikyti
infrastruktūrą, reikalingą tradicinių amatų gamybai ir realizavimui,
įsigyti tradicinių amatų gaminių ir paslaugų kūrimui ir realizavimui
reikalingą įrangą, priemones, paslaugas, įsigyti tradicinių amatų mugių
ir kt. renginių organizavimui reikalingas priemones ir paslaugas.
Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: bendruomeninė organizacija, kita
VVG teritorijoje veikianti NVO.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 229 500,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 76 500,00
Eur.
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VPS
priemonė
„Bendradarbiavimas,
kuriant
bendrus produktus ir (arba)
vykdant jų rinkodarą“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5

VPS priemonės „Žemės ūkio
produktų perdirbimas, rinkodara
ir (arba) plėtra“ veiklos sritis
„Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba)
plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų
finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: pagal priemonę numatoma remti pajamas
generuojančius projektus, kurių metu bendradarbiauja ne mažiau 2
smulkūs ūkio subjektai ir/ arba NVO, kurie telkia bendrus turimus
išteklius, kuria naujas darbo vietas, plėtojant bendras paslaugas, kuriant
naujus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą. Pagal priemonę bus
galima įsigyti reikiamą įrangą ir priemones, paslaugas, būtinas bendrų
paslaugų ir/arba produktų gamybai ir (arba) rinkodarai. Investicijos yra
tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: fizinis asmuo (kaimo gyventojas,
smulkaus arba vidutinio ūkio ūkininkas); juridinis asmuo (privatus
juridinis asmuo, atitinkantis mažai arba labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus; bendruomeninės organizacijos ir kitos VVG teritorijoje
veikiančios NVO).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00
Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
 iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai
pareiškėjas yra kaimo gyventojas, ūkininkas, privatus juridinis asmuo
(išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus);
 iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai
pareiškėjas yra kaimo gyventojas, ūkininkas, privatus juridinis asmuo
(taikoma asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus);
 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai
pareiškėjas yra bendruomeninė organizacija ir kita VVG teritorijoje
veikianti NVO.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: pagal priemonės veiklos sritį numatoma remti
pajamas generuojančius projektus, kurių metu kuriamos naujos ir (arba)
išlaikomos esamos darbo vietos šiose srityse: žemės ūkio produktų
perdirbimas (veikla kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų
pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis) ir (arba) rinkodara (žemės ūkio
produktų
supirkimas,
surinkimas,
paruošimas
realizacijai,
sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas
ir pardavimas), taip sukuriant naujus produktus, vykdant naujų produktų
realizaciją. Pagal priemonę bus remiamos infrastruktūros sukūrimo ir
gerinimo paslaugos ir darbai, įranga, priemonės, paslaugos ir kt.
investicijos, susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba)
rinkodara. Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys (privatūs
juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla smulkiuose arba
vidutiniuose ūkiuose).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 149 912,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 37 478,00
Eur.
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Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
 iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus asmenis,
atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus);
 iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma asmenims,
atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: pagal priemonę numatoma remti projektus, kuriais
kuriamos ir (arba) plėtojamos VVG teritorijoje teikiamos paslaugos
(vaikų priežiūra, dienos centrai, skalbimo, maitinimo ir kt. paslaugos,
skirtos vietos problemų sprendimui). Pagal priemonę bus remiamos
investicijos, reikalingos paslaugoms teikti - mažos apimties
infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas ir plėtra, infrastruktūros
pritaikymo paslaugų teikimui investicijos, taip, mažinant VVG
teritorijos atskirtį, didinant VVG teritorijos patrauklumą ir jos gyventojų
VPS priemonė „Pagrindinės gyvenimo kokybę. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kūrimu.
kaimo vietovėse“ Nr. LEADERTinkami vietos projektų vykdytojai: bendruomeninė organizacija, kita
19.2-SAVA-6
VVG teritorijoje veikianti NVO.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 008,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 002,00
Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų
finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 1 108 796,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.silalesrvvg.lt;
www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Lokystos g. 36, Šilalė.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugsėjo 27 d. 8 val. iki 2019 m. lapkričio 8 d. 14 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Šilalės VVG buveinėje adresu Lokystos g. 36, Šilalė.
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).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Šilalės
VVG buveinėje adresu Lokystos g. 36, Šilalė ir telefonais 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.

