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Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:
Strategijos pavadinimas
Strategijos prioritetas

Pagrindiniai
tikslai

Strategijos

Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija
gyvenimo kokybei kaime gerinti
I prioritetas. Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir
konkurencingumo stiprinimas
II prioritetas. Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir
bendruomeniškumo skatinimas
I prioriteto tikslas: Gražinti kaimo gyvenvietes atnaujinant ir gerinant
viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti ar naujai įrengti aktyvaus poilsio ir
rekreacines zonas išsaugant gamtos ir kultūros paveldą, kurti patrauklią
kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugoti liekamąją, bet ir sukurti
pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę.
1.2.priemonės tikslas:remti ir skatinti iniciatyvas, siekiančias išsaugoti

ir plėtoti etnokultūrinį paveldą, stiprinant bendruomeninį verslumą
bei skatinant paslaugų ir verslų įvairinimą kaime.
1.3. priemonės tikslas: remti mikroįmonių ir kitų smulkiojo verslo
iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant paslaugų verslą ir
alternatyvias žemės ūkiui veiklas.
II prioriteto tikslas: Ugdyti veiklią, kultūringą ir pagarbumą patirčiai bei
jaunystei puoselėjančią kaimo suaugusiųjų ir jaunimo bendruomenę,
siekiančią šeimos, gyvenamosios vietovės ir šalies gerovės.
2.1. priemonės tikslas: bendradarbiavimo pagrindų formavimas, skatinant
ir telkiant bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei
kaimo gyventojų iniciatyvas bendruomeninei veiklai ir partnerystei
siekiant gyvenamosios vietovės perspektyvų.
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1.2.priemonė. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių
paslaugų organizavimas
Veiklos sritis: Tradicinių amatų puoselėjimas ir plėtra, bendruomeninio
verslumo skatinimas ir paslasugų plėtra.
Strategijos remiamos
priemonės, veiklos sritis

1.3. priemonė. Kaimo turizmo ir verslo plėtra.
Veiklos sritis: Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų
skatinimas.
2.1.priemonė. Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas.
Veiklos sritis: Gyvenamosios vietovės perspektyvų formavimas ir
projektinės veiklos organizavimas.
Kvietimui teikti vietos projektų paraiškoms pagal I prioriteto 1.2.
priemonę ,,Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių
paslaugų organizavimas“ skiriama 650 000 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt
tūkstančių litų) lėšų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui pagal priemonę negali viršyti
650 000 Lt (šešių šimtų penkiasdešimt tūkstančių litų).
Finansuojama iki:
-90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu vietos projektas
teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba su partneriu(-iais) – juridiniu (iais) asmeniu(-imis);
Taikomas išlaidų apmokėjimo būdas - išlaidų kompensavimo su avansu,
sąskaitų apmokėjimo būdas.

Didžiausia lėšų, skiriamų
kvietimui teikti vietos
projektus, suma, paramos
lyginamoji dalis, išlaidų
apmokėjimo būdas

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškoms pagal I prioriteto 1.3.
priemonę ,,Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ skiriama 69 758,65 Lt
(šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni
litai ir 65 ct) lėšų.
Didžiausia paramos suma vienam projektui pagal priemonę negali viršyti
69 758,65 Lt (šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt
aštuoni litai ir 65 ct), jei paramos gavėjas mikroįmonė, kaimo gyventojas,
ūkininkas.
Finansuojama iki:
-70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Taikomas išlaidų apmokėjimo būdas – išlaidų kompensavimo.
Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal II prioriteto 2.1.
priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“
skiriama 20 042,00 Lt (dvidešimt tūkstančių keturiasdešimt du litai).
Didžiausia paramos suma vienam projektui pagal Priemonę negali viršyti
10 021,00 Lt (dešimt tūkstančių dvidešimt vieno lito).
Finansuojama iki:
- 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Taikomas išlaidų apmokėjimo būdas - išlaidų kompensavimo su avansu,
sąskaitų apmokėjimo būdas.

Tinkami vietos
paraiškų teikėjai

projektų

Pagal 1.2. priemonę ,,Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių
paslaugų organizavimas“ vietos projektų paraiškas gali teikti savivaldybė
ir jos institucijos, kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos,
kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys.
Pagal 1.3. priemonę ,,Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ vietos projektų
paraiškas gali teikti pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti gamybine
ir (arba) komercine veikla, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų,
įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų, įmonės balanse nurodyto
turto vertė neviršija 5 mln. Litų; ūkininkas, kaimo gyventojas.
Pagal 2.1. priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties
mažinimas“:
-Jei prašoma paramos suma yra ne daugiau kaip 10 021,00 Lt pagal
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Priemonę vietos projektų paraiškas (savarankiškai) gali teikti tik
nevyriausybinės organizacijos.

Vietos projektų paraiškų
pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projektų paraiškų
rinkimo laikotarpis

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (kitais
būdais (pvz., atsiųsta registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu, arba
įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų
paraiškos nepriimamos.
Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, ir
vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas bylos
puslapis turi būti sunumeruotas.
-kai vietos projekto paraišką teikia fizinis asmuo – kiekvienas vietos
projekto paraiškos ir jos priedų lapas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo
įgalioto asmens parašu;
-kai vietos projekto paraišką teikia juridinis asmuo – kiekvienas vietos
projekto paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo
antspaudu, o paskutinis vietos projekto paraiškos lapas pasirašytas
pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei pareiškėjas
tokį privalo turėti;
jei pareiškėjas – juridinis asmuo neprivalo turėti antspaudo, kiekvienas
vietos projekto paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo
vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
Pateikiama vietos projekto paraiška ir jos priedai turi būti įsegti į
segtuvus.
Vietos projektų rinkimo pradžia – 2014 m. vasario 10 d.
Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2014 m. kovo 31 d.
17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: Kupiškio
rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.Taip
pat juos nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.
Vietos projektų paraiškos priimamos: Gedimino g. 27 Kupiškis, tel. (8 459) 53392.
___________________________

