
         

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 

2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) veiklos sritį:  

Priemonės „Verslo kaimo 

vietovėse kūrimas ir plėtra“ 

(kodas LEADER-19.2-6) veiklos 

sritis „Parama verslui kaimo 

vietovėse pradėti“ (kodas 

LEADER-19.2-6.2) 

Remiamos veiklos: naujų verslų pradžia, skatinama ekonominė 

veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, 

produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų 

teikimą. Šia parama sudaromos sąlygos naujų darbo vietų 

kūrimui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

1. Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu 

nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje. 

2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus 

reikalavimus. 

3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar 

mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 96 062,00 Eur; 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

48 031,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

iki 70 proc., jei pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei taikomus 

reikalavimus,  

iki 50 proc., kai pareiškėjas atitinka mažai įmonei taikomus 

reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 96 062,00 Eur EURI lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: 

www.elektrenuvvg.lt, www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 1 d. 8 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 16 

val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje 

adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai (paraiškos turi būti pateiktos asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto 

asmens (jei pareiškėjas juridinis asmuo įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio 

asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti, jei 
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pareiškėjas fizinis asmuo – įgaliotas asmuo kartu turi pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą) arba 

elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt (dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu 

parašu ir išsiųsti ne vėliau kaip 2022 m. kovo 31 d. 16 val.).  

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. 

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 tel. 8 

528 58 090, el. paštu raminta@elektrenuvvg.lt  darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadienį iki 

15.45 val.). 

_____________________ 
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