PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2
Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos
projektus pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros
strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:
Remiamos veiklos:


VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
(kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį
,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER19.2-7.2,

viešųjų erdvių, susijusių su laisvalaikio, poilsio,
sporto ir kultūrine veikla kaime, sutvarkymas/
sukūrimas.
 prekyviečių, aikščių, pastatų ir kt., susijusių su
teikiamomis paslaugomis kaimo vietovėse ––
atnaujinimas ir tvarkymas.
 skatinamos investicijos vietinių vandens tiekimo
sistemų, vandens gerinimo, geležies šalinimo
sistemų sukūrimo arba atnaujinimo projektams
įgyvendinti kaimo gyvenamosiose vietovėse iki
200 gyventojų.
 projektai, susiję su inžinerinės infrastruktūros
sukūrimu ir atnaujinimu kaimo gyvenvietėse,
atliekant paviršinio ar gruntinio vandens
surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo
teritorijų, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas
kaime.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Juridiniai asmenys: savivaldybė ir savivaldybės
institucijos, kaimo bendruomenės, asociacijos, viešosios
įstaigos (kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė)
registruotos (netaikoma savivaldybei ir savivaldybės
institucijoms) Kupiškio r. VVG teritorijoje
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000,00
Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui
įgyvendinti iki 50 000,00 Eur,
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėse www.kvvg.lt ir
www.nma.lt., taip pat Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 01 d. 8.00 val. iki 2018 m.
balandžio 03 d. 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure adresu:
Gedimino g. 27, Kupiškis, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki
15.45 val.).
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 72 punkte).
Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo
įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo
uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos,
pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir
negali būti registruojamos.
Kartu su paraiškos 2 popieriniais variantais pristatoma ir paraiška įrašyta elektroninėje
laikmenoje. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu
su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti
įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įkišti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai (jeigu
dokumentai pateikiami užsienio kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą) turi būti sunumeruoti
eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama
Kupiškio rajono vietos veiklos grupės biure arba elektroniniu paštu.
Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė tel.
8 459 53392, el. p.: neringa.antasava@gmail.com, VPS administratorė/viešųjų ryšių specialistė Dina
Murnikova-Beinorė tel. 8 459 53392, el. p.: murnikovadina5@gmail.com, VPS finansininkė Alma
Valiušienė tel. 8 459 53392, el. p.: avaliusiene@gmail.com.

