
                                                                                         

 

 

PATVIRTINTA 

VVG „Radviliškio lyderis“ valdybos 

2012 m. kovo mėn. 22 d. posėdžio 

protokolu Nr. 03/22  

 

   

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 03 

 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ 

Aušros a. 10, Radviliškis, tel. (8 422)  69 046, faks. (8 422) 69 000, už informacijos teikimą 

atsakingi asmenys: Andželika Barčkienė (el. paštas andzelika.b@radviliskiovvg.lt, tel. 8 679  90 

648), Edita Šiaulianskienė (el. paštas edita.s@radviliskiovvg.lt, tel. 8 679  90 643), Vida Stripeikienė 

(el. paštas vida.s@radviliskiovvg.lt, tel. 8 679 90 649)  

 

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: 

Strategijos pavadinimas 
„Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio 

rajono kaimo vietovėse“ 

Strategijos prioritetas (-ai) I prioritetas „Fizinės ir socialinės kaimo 

infrastruktūros gerinimas“. 

II prioritetas „Alternatyvių pajamų šaltinių kaime 

kūrimas“. 

Pagrindiniai Strategijos tikslai I prioriteto tikslas - padidinti kaimų gyvenamosios 

aplinkos patrauklumą ir išsaugoti bei atnaujinti 

kultūrinį paveldą. 

II prioriteto tikslas – sudaryti palankias sąlygas 

visoms kaimo gyventojų grupėms turėti galimybę 

dirbti, sukuriant geresnes sąlygas kaimo vietovėse 

plėtoti alternatyvias ūkinės veiklos rūšis.  

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), 

veiklos sritis (-ys) 

I prioriteto 1.1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ veiklos sritys:  

1.1.1. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, 

rekonstravimas,  remontas. 

1.1.2. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei 

vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų 

kapitalinis remontas. 

1.1.3. Rekreacinės teritorijos infrastruktūros 

atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams. 

1.1.4. Tradicinių amatų puoselėjimas ir amatų 

kiemelių kūrimas. 

II prioriteto 2.1. priemone „Parama verslo kūrimui 

ir plėtrai“ veiklos sritys: 

2.1.1. Amatų kiemelių kūrimas. 

2.1.2. Verslo kūrimas kaimo vietovėse. 

2.1.3. Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra. 

II prioriteto 2.2. priemonė „Kaimo turizmo veiklos 
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skatinimas“ veiklos sritys: 

2.2.1. Kaimo turizmo skatinimas. 

2.2.2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir 

plėtra. 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti 

vietos projektus, suma, paramos 

lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo 

būdas 

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas 

skiriama 3 469 470 Lt. 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos 

projektus, suma pagal priemones: 

I prioriteto 1.1 priemonės „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“: 

1.1.1. veiklos sričiai – 1 129 470 Lt; 

1.1.2. veiklos sričiai – 250  000 Lt;  

1.1.3. veiklos sričiai – 440 000 Lt; 

1.1.4. veiklos sričiai – 250 000 Lt. 

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti 

mažesnė nei 25 000 Lt. 

Paramos lyginamoji dalis: 

pagal I prioriteto 1.1 priemonę „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ finansuojama iki 90 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų; 

Išlaidų apmokėjimo būdai:  

išlaidų kompensavimo su avansu; 

išlaidų kompensavimo. 

II prioriteto 2.1. priemonės „Parama verslo kūrimui 

ir plėtrai“: 

2.1.1. veiklos sričiai – 100 000 Lt; 

2.1.2. veiklos sričiai – 150 000 Lt; 

2.1.3. veiklos sričiai – 150 000 Lt. 

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti 

mažesnė nei 50 000 Lt. 

Paramos lyginamoji dalis: 

iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projektų išlaidų; 

iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projektų, teikiamų pagal antrąją veiklos sritį, išlaidų, 

tiesiogiai susijusių su tradicinių amatų kūrimu ir 

plėtra. 

Išlaidų apmokėjimo būdas: 

išlaidų kompensavimo. 

II prioriteto 2.2. priemonės „Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas“: 

2.2.1. veiklos sričiai – 500 000 Lt; 

2.2.2. veiklos sričiai – 500 000 Lt. 

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti 

mažesnė nei 50 000 Lt. 

Paramos lyginamoji dalis: 

Pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas“: 

iki 65 proc., kai pareiškėjas yra kaimo gyventojas 

arba ūkininkas, kuris ne mažiau kaip trejus 

pastaruosius metus iki paramos paraiškos pateikimo 

nuolat gyvena kaime ir ne mažiau kaip trejus 

pastaruosius metus užsiima kaimo turizmo veikla ir 
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gauna iš šios veiklos pajamų;  

iki 45 proc., kai pareiškėjas yra kaimo gyventojas 

arba ūkininkas, kuris ne mažiau kaip trejus 

pastaruosius metus iki paramos paraiškos pateikimo 

nuolat gyvena kaime ir mažiau kaip trejus 

pastaruosius metus užsiima kaimo turizmo veikla ir 

gauna iš šios veiklos pajamų; 

iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų pagal 

veiklos sritį „Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant 

amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose“, tiesiogiai 

susijusių su sertifikuotų tradicinių amatų plėtra 

kaimo turizmo sodyboje. 

Pagal veiklos sritį „Stovyklaviečių kaimo vietovėse 

įkūrimas ir plėtra“: 

iki 65 proc., kai pareiškėjas yra ūkininkas, kuris 

užsiima žemės ūkio veikla ir įrodo, kad iš šios 

veiklos gauna pajamas (pvz., ūkio EDV, turi gyvulių, 

pasėlių ir pan.), arba kaimo gyventojas, kuris ne 

mažiau kaip trejus metus iki paramos paraiškos 

pateikimo nuolat gyvena kaime; 

iki 50 proc., kai pareiškėjas yra ūkininkas arba 

kaimo gyventojas, kuris neatitinka reikalavimų 

išdėstytų prieš tai esančioje pastraipoje. 

Išlaidų apmokėjimo būdas: 

išlaidų kompensavimo. 

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai 

Paramos gali kreiptis:  

pagal visas I prioriteto 1.1 priemonės veiklos sritis: 

kaimo bendruomenė, savivaldybė, nevyriausybinės 

organizacijos ir kitas kaimo vietovėje įsteigtas ir 

(arba) joje veikiantis juridinis asmuo, išskyrus VVG. 

pagal visas II prioriteto 2.1. priemonės veiklos 

sritis:  

veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis 

asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; kaimo gyventojas; 

pagal visas II prioriteto 2.2. priemonės veiklos 

sritis:  

ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne jaunesni kaip 

18 metų. Ūkininkai iki paramos paraiškos pateikimo 

dienos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę žemės 

ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo 

verslo registre. 

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas 

ir tvarka 

Vietos projekto paraiška turi būti pateikta asmeniškai 

pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (turėti atitinkamus 

dokumentus). Teikiant paraišką, reikia turėti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto 

paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje 

nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos 

kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma 

KOPIJA, ir vietos projekto paraiškos elektroninė 

versija (kompaktinėje plokštelėje CD). Kiekvienas 
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bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos 

vietos projekto paraiškos originalas ir kopija turi būti 

įsegti į atskirus segtuvus. 

Vietos projektų paraiškų rinkimo 

laikotarpis 

Paraiškos renkamos nuo 2012 m. balandžio 2 d. 10 

val. iki  2012 m. liepos 2 d. 15 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėje      

(-ėse) www.radviliskiovvg.lt, www.nma.lt. Taip pat juos nemokamai galima gauti adresu: Vietos 

veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Aušros a. 10 – 106 kab., Radviliškis. 

  

Vietos projektų paraiškos priimamos: Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Aušros a. 10 – 106 

kab., Radviliškis, tel. (8 422)  69 046. 

 

___________________________ 

http://www.radviliskiovvg.lt/
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