KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9
Kalvarijos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių
vietos plėtros strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ (toliau – VPS)
priemones:
Remiamos veiklos:
• bendrų renginių (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų
viešųjų renginių), organizavimas;
• jaunimo įtraukimas į socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu,
organizavimą; daugiavaikių ir kitų paramos pageidaujančių šeimų rėmimas,
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 organizavimas didinant gyventojų užimtumo galimybes;
• kitos iniciatyvos, kurios padeda pasiekti priemonės tikslą.
„Kaimo gyventojų
sutelktumo skatinimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5

„Bendradarbiavimo
rėmimas vykdant regioninių
produktų
rinkodarą
ir
kuriant maisto grandinę
„nuo lauko iki stalo“, kodas
LEADER-19.2-SAVA-6

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji pelno nesiekiantys juridiniai
asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, LR Viešųjų įstaigų, LR Labdaros ir
paramos fondų įstatymus.
Pareiškėjo pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji juridiniai
asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Kalvarijos savivaldybėje registruoti ir
VVG teritorijoje veiklą vykdantys subjektai.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 31 418,72 Eur; didžiausia galima
parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• nedaugiau kaip 80 proc.
• nedaugiau kaip 95 proc., kai investuojama į žmogiškąjį kapitalą).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos.
Remiamos veiklos:
• įrangos įsigijimas, reikalingos vietos produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų,
amatininkų ir verslininkų supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip
pat parduoti vietos produkciją pelningose rinkose;
• rekomendacijų vietos gamintojams teikimas, kokie vietos produktai yra
paklausūs, kokią produkciją gaminant galima efektyviai panaudoti vietos
išteklius (įskaitant ir istorijos bei kultūros paveldą) ir su kokiais regioniniais
produktais galima užimti perspektyvias verslo nišas;
• įgyvendinami projektai turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją ir
(arba) kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio projektams.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji pelno nesiekiantys juridiniai
asmenys; privatūs juridiniai asmenys: maža įmonė, labai maža įmonė.
Pareiškėjų pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdantys viešieji pelno
nesiekiantys juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys.
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą
vykdantys subjektai.
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Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 59 968,00 Eur; didžiausia galima
parama vienam vietos projektui įgyvendinti 59 968,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• nedaugiau kaip 80 proc., kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo,
atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio;
• nedaugiau kaip 95 proc., kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip
apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio
Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 91 386,72 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.kalvarijosvvg.lt,
www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 7 d. 10.00 val. iki 2022 m. kovo 10 d. 15.00
val. Paraiškas teikiant per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2022 m. kovo 8 d.
17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos:
• Pateikiant jas asmeniškai VPS vykdytojos buveinėje Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija. 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. Fizinio asmens įgaliojimas
laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro).
• Dokumentus pasirašytus elektroniniu parašu arba pasirašytus ir nuskenuotus VPS vykdytojai siunčiant
elektroniniu paštu info@kalvarijosvvg.lt;
• Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai
gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis (VVG pašto dėžute)“ VPS vykdytojos biuro adresu. Atnešus
paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 618 55375. Pareiškėjas paraiškoje privalo
nurodyti elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą
bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę (VVG pašto dėžutę)“ ir
negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po
vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos
projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta.
Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) ir pavėluotai pateiktos paraiškos nepriimamos.
• papildomai prašome pateikti paraiškos ir verslo plano el. versijas adresu: info@kalvarijosvvg.lt.
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 jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo
paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.
Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų
kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar
jį privaloma turėti).
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 Kalvarijos vietos
veiklos arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingas asmuo: projekto administratorė Evelina
Didvalienė, tel. 8 618 55375, el. p.: info@kalvarijosvvg.lt.
_____________________

