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VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos 

plėtros strategija 2016-2023 m.

 Bendra strategijos vertė – 2 486 600,00 Eur.

 Lėšos vietos projektams – 1 989 280,00 Eur.

Iš jų:

 Kuriantis darbo vietas projektai – 1 559 280,00 Eur. (I prioritetas)

 Nekuriantis darbo vietų projektai – 430 000,00 Eur. (II prioritetas)



Vietos plėtros strategijos prioritetai ir 

priemonės

I prioritetas „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 

didinimas“

Priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir 

susijusios infrastruktūros geresnis 

panaudojimas“ 

Pareiškėjai: Kaimo bendruomenės ir 

kitos NVO, taip pat kiti socialinio verslo 

subjektai. 

Intensyvumas: iki 80 proc.

Priemonė: „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant 

vietos išteklius“ 

Pareiškėjai: VVG teritorijoje veiklą vykdantys privatūs 

juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės 

įmonės) ir/arba fiziniai asmenys (ūkininkai).

Intensyvumas:

iki 70 (atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus);

iki 50 (atitinkantis mažai arba vidutinei įmonei keliamus 

reikalavimus).

Priemonė: „Parama žemės ūkio produkcijos 

perdirbimui ir rinkodarai“ 

Pareiškėjai: VVG teritorijoje veiklą vykdantys privatūs 

fiziniai asmenys (ūkininkai) ir ūkininkų kooperatyvai.

Intensyvumas:

iki 70 (atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus);

iki 50 (atitinkantis mažai arba vidutinei įmonei 

keliamus reikalavimus).

Priemonė: „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto 

grandinę „nuo lauko iki stalo“ 

Pareiškėjai: Bendruomeninės organizacijos ir kitos 

VVG teritorijoje veikiančios NVO. 

Intensyvumas: iki 80 proc.



Vietos plėtros strategijos prioritetai ir 

priemonės

II prioritetas: „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę 

atskirtį“

Priemonė: „Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos organizavimas“ 

Pareiškėjai: Radviliškio rajone registruotos ir VVG 

teritorijoje veikiančios bendruomeninės 

organizacijos ir kitos NVO.

Intensyvumas:

iki 80 proc. (projektas susijęs su investicijomis į 

materialųjį turtą ir žmogiškąjį kapitalą);

Iki 95 proc. (veiklos projektas susijęs su 

investicijomis į žmogiškąjį kapitalą).

Priemonė: „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 

organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Pareiškėjai: Bendruomeninės organizacijos, kitos VVG 

teritorijoje veikiančios NVO ir jaunimo organizacijos.  

Intensyvumas:

iki 80 proc. (projektas susijęs su investicijomis į 

materialųjį turtą ir žmogiškąjį kapitalą);

Iki 95 proc. (veiklos projektas susijęs su investicijomis į 

žmogiškąjį kapitalą).

Priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“

Pareiškėjai: Bendruomeninės organizacijos ir kitos VVG teritorijoje veikiančios NVO.

Intensyvumas: iki 100 proc.



Kvietimai teikti vietos projektus

 KVIETIMAS NR. 1 (2017 m. lapkričio 24 d. iki 2018 m. sausio 23 d.)

 KVIETIMAS NR. 2 (2018 m. I ketvirtis)

 KVIETIMAS NR. 3 (2018 m. III ketvirtis)

 KVIETIMAS NR. 4 (2019 m. III ketvirtis)

 KVIETIMAS NR. 5 (2020 m. III ketvirtis)

 KVIETIMAS NR. 6 (2021 m. III ketvirtis)



Dokumentai, reglamentuojantis vietos 

projekto rengimą ir įgyvendinimą

 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (patvirtintas 2017-11-22 d. VVG 
„Radviliškio lyderis“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 11/22) (FSA) 
https://radviliskiovvg.lt/pareiskejams-vykdytojams/vietos-projektu-taisykles-ir-dokumentu-
formos

 Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, 
administravimo taisyklės (patvirtintos 2016-09-21 LR Žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-544)

 Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ 
pasiekimo vertinimo metodika (patvirtintos 2017-11-09 LR Žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-718)

 Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones gairės (patvirtintos 2017-11-09 LR Žemės ūkio ministro 
įsakymu Nr. 3D-720)

Galima rasti adresu: https://radviliskiovvg.lt/nuorodos

https://radviliskiovvg.lt/pareiskejams-vykdytojams/vietos-projektu-taisykles-ir-dokumentu-formos
https://radviliskiovvg.lt/nuorodos


Kvietimas Nr. 1 teikti vietos projektų 

paraiškas pagal VVG „Radviliškio lyderis“ 

vietos plėtros strategiją

I prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 
didinimas“ priemones:

 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 
infrastruktūros geresnis panaudojimas“ 

 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 
maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ 



„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių 

vietos paslaugų teikimas ir susijusios 

infrastruktūros geresnis panaudojimas“

 Priemonė skirta palaikyti kaimo vietovių gyvybingumą stiprinant vietos paslaugų pasiūlą 
- vykdoma ūkinė veikla turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją, kuri 
aprobuoja tiek pilietinio, tiek privataus sektoriaus dalyvavimą vystant socialinį verslą. 

 Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

 Tinkami vietos projektų vykdytojai: Radviliškio rajone registruotos ir veiklą vykdančios 
kaimo bendruomenės ir kitos NVO, taip pat kiti socialinio verslo subjektai. 

 Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti suma 112 910,00 Eur.

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 proc. visų tinkamų 
finansuoti vietos projektų išlaidų.

 Galimi partneriai: Radviliškio rajone registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai 
asmenys (nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, savivaldybės 
administracija) ir fiziniai asmenys.



„Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 

maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“
 Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos pilietinės visuomenės sektoriui įgalinti, skatins 

kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, 
taip pat užtikrins jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą, nes realiai gerins  
gyvenimo kokybę kaime. 

 Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

 Tinkami vietos projektų vykdytojai: Radviliškio rajono bendruomeninės organizacijos ir 
kitos VVG teritorijoje veikiančios NVO.

 Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti suma 52 000,00 Eur.

 Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 proc. visų tinkamų 
finansuoti vietos projektų išlaidų.

 Galimi partneriai: Radviliškio rajone registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai 
asmenys (nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, savivaldybės administracija) 
ir fiziniai asmenys.



Tinkamumo sąlygos pareiškėjui

 Registruotas VPS vykdytojos teritorijoje

 Neskolingas VMI ir Sodrai

 Tvarkyti buhalterinę apskaitą

 Nebūti padarius pažeidimo, susijusio su parama (per paskutinius vienerius 

metus)

 Kita



Tinkamumo sąlygos vietos projektui (1)

 Parengtas pagal nustatytą paraiškos formą

 Vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės tikslus

 Įgyvendinamas VVG teritorijoje

 Pateiktas verslo planas, turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus

 Pateikta Jungtinės veiklos sutartis (jei projektas įgyvendinamas su partneriais)

 Pateiktas techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai, kai numatoma 

statyba (rekonstravimas, kapitalinis remontas ar infrastruktūros  rengimo, 

atnaujinimo darbai)



Tinkamumo sąlygos vietos projektui (2)

 Kai numatomos investicijos į nekilnojamąjį turtą, šis nuosavybės teise turi 

būti valdomas pareiškėjo arba 10-iai metų perimta disponavimo šiuo turtu 

teisė

 Jei numatoma vykdyti veikla licencijuojama arba jai reikia leidimo, tai jis turi 

būti pateiktas su galutiniu mokėjimo prašymu

 Projekto veikla nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą

 Projektas turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją

 Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriamos naujos darbo vietos

 Sukurta(-os) darbo vieta(-os) turi būti susijusi(-ios) su projekte numatytos 

veiklos vykdymu ir išlaikyta(-os) iki kontrolės laikotarpio pabaigos



Tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui

Prisidėjimas (20 proc.): 

 pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai 

taikoma); 

 tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos; 

 pareiškėjo skolintos lėšos; 

 pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra –

savanoriškais darbais; 

 pareiškėjo ir (arba) tinkamo projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju 

turtu.



Tinkamumo sąlygos, susijusios su 

horizontaliosiomis ES politikos sritimis

 Darniu vystymusi (aplinkosauga)

 Moterų ir vyrų lygiomis teisėmis

 Konkurencijos teise („Vienos įmonės“ deklaracija (de minimis pagalbos), 

smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija)



Tinkamumo sąlygos tinkamoms išlaidoms

 Detaliai išdėstytos paraiškoje

 Tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos

 Patikrinamos

 Nekeičiamos VP įgyvendinimo metu

 Neviršijančios rinkos kainų (3 būdai išlaidoms pagrįsti)

 Patirtos nepažeidžiant pirkimų procedūros

 Patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 24 mėn. nuo projekto vykdymo 

sutarties pasirašymo

 Prekės turi būti naujos, nenaudotos atitinkančios  ES ir nacionalinius standartus

 Kitos



Tinkamos finansuoti išlaidos

 Naujų prekių įsigijimo (motorinės transporto priemonės įsigijimas; įrangos, 

įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės 

įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos)

 Darbų ir paslaugų įsigijimo (viešųjų erdvių tvarkymo ir įrengimo darbų 

išlaidos (taikoma tik I priemonei); statinio statybos (statinio rekonstravimo, 

statinio kapitalinio remonto), atnaujinimo ir įrengimo išlaidos) 

 Vietos projekto bendrosios išlaidos (atlyginimas architektams, 

konsultantams ir pan., projekto viešinimas) 

 Įnašas natūra (savanoriškais darbais, nekilnojamu turtu)

 Pridėtinės vertės mokestis



Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai

 Nenutraukti gamybinės veiklos, neperkelti jos už VVG ribų

 Nepakeisti veiklos pobūdžio, jei tai pakenktų pradiniams vietos projekto 
tikslams

 Viešinti gautą paramą

 Esant galimybei apdrausti turtą

 Įgyvendinti projektą ne ilgiau kaip per 24 mėn.

 Sukurti ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti numatytas darbo vietas

 Kita



Vietos projekto atrankos kriterijai

 Vietos projektų atrankos kriterijai – vietos projektų pridėtinę vertę 

nustatantys reikalavimai, kurių reikšmė VPS priemonei įgyvendinti įvertinama 

balais (atrankos kriterijai nustatyti vietos projektų finansavimo sąlygų 

apraše).

 Didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus vietos projekto atrankos 

kriterijus – 100 balų, mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos 

projektų atrankos kriterijus – 60 balų.



Paraiškų teikimas ir vertinimas

1.
•Paraiška teikiama asmeniškai VVG

2. 

•VVG vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas

•VVG preliminarus vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo 
vertinimas

•VVG projektų atrankos posėdis

3.
•NMA  vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti parama vertinimas

•NMA projektų atrankos posėdis



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


