KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS
2016-2023 M. STRATEGIJA
Kalvarijos VVG naujienlaiškis Nr. 3

2017 m. birželio mėn.

PARENGTI IR PATEIKTI DERINIMUI FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAI
Ledai pajudėjo...
Po eilės aptarimų, pasitarimų,
pastabų, svarstymų, sulaukę dar
vieno
Vietos
projektų,
įgyvendinamų
bendruomenių
inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo
taisyklių
pakeitimo (beje, kitas pakeitimas
numatomas
rugsėjo
mėn.),
parengėme
vietos
projektų
finansavimo sąlygų aprašus 3
priemonėms: “Kaimo gyventojų
sutelktumo
skatinimas“,
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir
„Vietos projektų pareiškėjų ir
vykdytojų mokymas, įgūdžių
įgijimas“.
“Kaimo gyventojų sutelktumo
skatinimas“
Pagal šią priemonę parama

teikiama:
bendrų
renginių
(kūrybinių
stovyklų,
plenerų,
tradicinių švenčių, mugių ir kitų
viešųjų renginių), organizavimui;
jaunimo įtraukimui į socialinių
paslaugų, teikiamų bendruomenės
lygiu, organizavimą; daugiavaikių
ir kitų paramos pageidaujančių
šeimų rėmimui, įtraukiant šių šeimų
vaikus ir kitus šeimos narius į
„hobby“ pobūdžio žemės ūkio
veiklą
(pvz.,
bitininkystę,
dekoratyvinių, naminių gyvūnų bei
paukščių auginimą ir pan.);
savanorystės akcijų organizavimui
didinant
gyventojų
užimtumo
galimybes; kitoms iniciatyvoms,
kurios padeda pasiekti priemonės
tikslą.
Galimi pareiškėjai: viešieji pelno
nesiekiantys juridiniai asmenys,

registruoti pagal LR Asociacijų, LR
Viešųjų įstaigų, LR Labdaros ir
paramos
fondų
įstatymus.
Pareiškėjo pobūdis – VVG
teritorijoje veiklą vykdančios NVO.
Galimi partneriai:
1) Viešieji pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys, registruoti
pagal LR Asociacijų, LR Viešųjų
įstaigų, LR Labdaros ir paramos
fondų
įstatymus.
Pareiškėjo
pobūdis – VVG teritorijoje veiklą
vykdančios NVO;
2) Privatūs juridiniai asmenys;
3) Biudžetinės įstaigos.
Didžiausia lėšų vietos projektui
paramos suma negali viršyti
10.000,00 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti
gali sudaryti iki 80 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų

išlaidų.
Atrankos kriterijai:
Projektas skirtas tikslinėms
grupėms: 1) vienišiems, senyvo
amžiaus žmonėms; 2) jaunimui
iki 29 m.; 3) jaunoms šeimoms,
auginančioms
vaikus;
4)
vienišoms motinoms/tėvams; 5)
skurdo riziką patiriančioms
šeimoms; 6) žmonėms su negalia;
7) bedarbiams - didžiausias
galimas surinkti balų skaičius 25
balai;
projekte
numatytas
VVG
teritorijos masto socialinės
inovacijos įgyvendinimas –
didžiausias galimas surinkti balų
skaičius 25 balai;
projektas įgyvendinamas kartu
su kitomis organizacijomis didžiausias galimas surinkti balų
skaičius 25 balai;
projekto teritorinė aprėptis didžiausias galimas surinkti balų
skaičius 25 balai.
Tinkamos išlaidos:
naujų prekių įsigijimo (įrangos,
įrenginių, įrankių, mechanizmų,
baldų,
kitos
įrangos,
kompiuterinės
įrangos
ir
programų, kitos elektroninės,
skaitmeninės technikos, kitų
prekių, tiesiogiai susijusių su
vietos projekto įgyvendinimu,
įsigijimo išlaidos);
paslaugų
įsigijimo išlaidos
(paslaugų, tiesiogiai susijusių su
projekto veiklomis, įsigijimo
išlaidos; su įsigytos įrangos
(įrenginių, kito turto) paruošimu
naudoti susijusios išlaidos (pvz.,
išbandymo, apmokymo naudotis
ir pan.);
bendrosios
išlaidos
(vietos
projekto viešinimo išlaidos);
pridėtinės vertės mokestis (PVM,
kurio vietos projekto vykdytojas
pagal LR pridėtinės vertės
mokesčio įstatymą neturi ar
negalėtų turėti galimybės įtraukti
į PVM atskaitą);

nuosavas indėlis (savanoriškas
darbas).
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
Pagal šią priemonę parama
teikiama:
1. Visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus privačios nuosavybės
teise
valdomus
pastatus),
rekonstravimui,
kapitaliniam
remontui ir pritaikymui kaimo
bendruomenės
poreikiams,
ekonominei, socialinei, kultūrinei
veiklai; Remiama veikla taip pat
yra statybos darbai, nurodyti
Statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002
m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622
„Dėl statybos techninio reglamento
STR
1.01.08:2002
„Statinio
statybos rūšys“ patvirtinimo“
12.1.–12.11 papunkčiuose;
2.
Viešųjų
poilsio,
sporto,
laisvalaikio, rekreacinės ir kitos
paskirties inžinerinių statinių (pvz.,
nedidelės sporto aikštelės, lauko
treniruoklių
aikštelės,
persirengimo
kabinos,
vaikų
žaidimo aikštelės) įrengimui ar
esamų sutvarkymui;
3. Mažųjų architektūros elementų
(pvz. lauko suoliukai, stacionarūs
dviračių stovai, medžių apsaugos,
lauko vazonai ir pan.) sukūrimui ir
atnaujinimui,
meno
kūrinių,
skulptūrų,
statulų,
esančių
tvarkomame objekte, atnaujinimui
(šios išlaidos gali sudaryti ne
daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų);
4. Kitų atvirų viešųjų erdvių
sutvarkymui ir (arba) sukūrimui,
pritaikant jas kaimo bendruomenės
poreikiams, ekonominei, socialinei,
kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir
siekiant skatinti kaimo vietovėse
ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį
ir skurdo mažinimą.
Galimi pareiškėjai: Viešieji pelno

nesiekiantys juridiniai asmenys,
registruoti pagal LR Asociacijų, LR
Viešųjų įstaigų, LR Labdaros ir
paramos fondų, LR Biudžetinių
įstaigų įstatymus.
Galimi partneriai:
1) Viešieji pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys, registruoti
pagal LR Asociacijų, LR Viešųjų
įstaigų, LR Labdaros ir paramos
fondų, LR Biudžetinių įstaigų
įstatymus.
2) Privatūs juridiniai asmenys.
Didžiausia lėšų vietos projektui
paramos suma negali viršyti
31.500,00 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti
gali sudaryti iki 80 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projektų
išlaidų.
Atrankos kriterijai:
Vietos projektas įgyvendinamas su
partneriu (-iais), kuris (-ie)
prisideda prie vietos projekto
nuosavomis piniginėmis lėšomis –
didžiausias galimas surinkti balų
skaičius 20 balų;
įgyvendinant projektą numatytas
vietos
gyventojų
prisidėjimas
savanorišku darbu – didžiausias
galimas surinkti balų skaičius 20
balų;
gyvenamojoje vietovėje, kurioje
numatyta
įgyvendinti
vietos
projektą,
nėra
atnaujintos
infrastruktūros, kokią planuojama
atnaujinti/įrengti vietos projektu –
didžiausias galimas surinkti balų
skaičius - 30 balų;
projektas sudaro sąlygas pagerinti
vietos gyventojų gyvenimo kokybę
ne mažiau kaip dviejose srityse
(laisvalaikio, sporto, kultūrinės
veiklos ar užimtumo skatinimo
kaime) – didžiausias galimas
surinkti balų skaičius 30 balų.
Tinkamos išlaidos:
naujų prekių įsigijimo (naujų
įrenginių ir (arba) įrangos, skirtų
projekto
reikmėms,
pirkimo
išlaidos; naujų statybinių ir kitų

medžiagų įsigijimo išlaidos
(darbus atliekant ūkio būdu));
darbų ir paslaugų įsigijimo
(projekte numatytai
veiklai
vykdyti skirto nekilnojamojo
turto statybos ir (arba) gerinimo,
įskaitant teritorijų tvarkymą,
išlaidos; su projekto lėšomis
įgyto turto (naujų įrenginių ir
(arba) įrangos), paruošimu
naudoti
susijusios
išlaidos
(įrangos įrengimas, apmokymas
ja naudotis ir pan.);
vietos
projekto
bendrosios
išlaidos
(atlyginimas
architektams, inžinieriams ir
konsultantams už konsultacijas
aplinkosauginiais
ir
ekonominiais projekto rengimo ir
įgyvendinimo klausimais, ir kitų
su jais susijusių dokumentų
rengimą, kai šios išlaidos
susijusios su nekilnojamojo turto
statyba ir (arba) gerinimu,
įskaitant teritorijų tvarkymą,
naujų įrenginių ir (arba) įrangos
pirkimu;
vietos
projekto
viešinimo išlaidos);
pridėtinės vertės mokestis (PVM,
kurio vietos projekto vykdytojas
pagal Lietuvos Respublikos
pridėtinės
vertės
mokesčio
įstatymą neturi ar negalėtų turėti
galimybės įtraukti į PVM
atskaitą; kai vietos projekto
vykdytojas yra valstybės arba
savivaldybės
institucija
ar
įstaiga arba kitas viešasis
juridinis
asmuo,
vykdantis
valstybės ar savivaldybių veiklą,
kaip ji apibrėžta Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 2 straipsnio

skaičius;
(savanoriškas pareiškėjas turi patirties mokymų
organizavime ir (arba) projektų
rengime ir įgyvendinime - 30
didžiausias galimas surinkti balų
„Vietos projektų pareiškėjų ir
skaičius.
vykdytojų mokymas, įgūdžių
Tinkamos išlaidos:
įgijimas“
Pagal šią priemonę parama naujų prekių įsigijimo (įrangos,
teikiama:
įrenginių, mechanizmų,
kitos
kaimo bendruomenių ir kitų NVO įrangos, kompiuterinės įrangos ir
atstovų, besiimančių naujos veiklos programų,
kitos
elektroninės,
(ypač
ūkinės)
profesinės skaitmeninės technikos, kitų prekių,
kompetencijos
ugdymui tiesiogiai susijusių su vietos
(supažindinimas su gerąja šalies ir projekto įgyvendinimu, įsigijimo
užsienio
patirtimi,
gebėjimų išlaidos;
naudotis
įgyta
technika
ir paslaugų įsigijimo (atlyginimas
įrengimais suteikimas), taip pat mokymo paslaugų teikėjui, įskaitant
kitų vietos projektų pareiškėjų atlyginimą lektoriui; mokymų
mokymosi poreikių tenkinimui.
medžiagos dauginimas, pateikimas
Galimi pareiškėjai: viešieji pelno informacijos laikmenose; mokymo
nesiekiantys juridiniai asmenys, patalpų nuomos ir maitinimo;
registruoti pagal LR Asociacijų, LR lektoriaus kelionės išlaidos);
Viešųjų įstaigų, LR Labdaros ir bendrosios išlaidos (vietos projekto
paramos
fondų
įstatymus. viešinimo išlaidos);
Pareiškėjo
pobūdis
– pridėtinės vertės mokestis (PVM,
nevyriausybinė organizacija.
kurio vietos projekto vykdytojas
Projektai
įgyvendinami
be pagal LR pridėtinės vertės mokesčio
partnerių.
įstatymą neturi ar negalėtų turėti
Didžiausia lėšų vietos projektui galimybės įtraukti į PVM atskaitą).
paramos suma negali viršyti
12.000,00 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti
gali sudaryti iki 80 proc. visų Šiuo metu finansavimo sąlygų
tinkamų finansuoti vietos projektų aprašai derinami su Nacionaline
išlaidų.
mokėjimų agentūra. Kvietimą
Atrankos kriterijai:
numatome paskelbti rugpjūčio mėn.
didesnis mokymų dalyvių skaičius - Netrukus
visose
seniūnijose
30 didžiausias galimas surinkti planuojame
organizuoti
balų skaičius;
informacinius
renginius
bei
projekto
įgyvendinimo
metu pristatyti parengtus finansavimo
suorganizuotų mokymo renginių sąlygų
aprašus,
atsakyti
į
skirtinga tematika skaičius - 40 klausimus.
inovacijos
didžiausias galimas surinkti balų įgyvendinimas
–
didžiausias
galimas surinkti balų skaičius 25
balai.
Informaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:
www.zum.lrv.lt
www.nma.lt
www.leaderlietuva.lt
www.kaimotinklas.lt
38 dalyje);
nuosavas indėlis
darbas).
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