
         

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–

2023 m.“ (toliau – VPS) priemones:  

„Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos 

organizavimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-9 

Remiamos veiklos:  

Kaimo viešojo gyvenimo atnaujinimas ir patrauklumo didinimas, 

vietos gyventojams naudingų viešųjų veiklų įgyvendinimo ir 

jaunimo užimtumo. Kuriant tematinių bendradarbiavimo tinklų 

saugiai kaimynystei užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos 

geresnį organizavimą, taip pat sveikai gyvensenai ir sportui 

populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms vietos 

bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Kaimo bendruomenės, NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys. 

Radviliškio rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys subjektai. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 83 059,00 Eur 

(aštuoniasdešimt trijų tūkstančių penkiasdešimt devynių eurų); 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

- iki 80 proc. (projektas susijęs su investicijomis į materialųjį 

turtą ir žmogiškąjį kapitalą); 

- iki 95 proc. (veiklos projektas susijęs su investicijomis į 

žmogiškąjį kapitalą). 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

„Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“  

LEADER-19.2-SAVA-3 

Remiamos veiklos:  

Priemonė skirta kaimo bendruomenių ir kitų kaimo vietovėse 

veikiančių NVO atstovų projektų rengimo ir/arba įgyvendinimo 

kompetencijai ugdyti, bet ne darbo vietoms kurti. Pagal 

priemonę vykdomas mokymas ir įgūdžių įgijimas išimtinai 

siejamas su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų pasirengimu 

įgyvendinti vietos plėtros strategiją. Šios priemonės 

įgyvendinimas vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams 

laiduoja galimybę įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų bei atrasti 

naujų kaimo viešojo gyvenimo prasmių, reikalingų telkti kaimo 
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gyventojus. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Kaimo bendruomenės, NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys. 

Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik Radviliškio rajone 

registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys subjektai. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 000,00 Eur 

(trisdešimt tūkstančių eurų); 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 

000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 113 059,00 Eur (vienas šimtas trylika tūkstančių 

penkiasdešimt devyni eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.radviliskiovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Aušros a. 10–106 kab., 

Radviliškis. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 

14 d. 16.00 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, 

adresu: Aušros a. 10–106  kab., Radviliškis. 

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 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 Vietos 

veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, adresu Aušros a. 10–106 kab., Radviliškis ir telefonu 

(8 422) 69 046 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais 

nuo 8.00 val. iki 15.45 val. 

 

http://www.radviliskiovvg.lt/
http://www.nma.lt/

