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Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi asmenys: 

Neringa Čemerienė el. p. neringa.antasava@gmail.com;  

Rima Aukštikalnienė el. p. kupiskis.lag@gmail.com;  

Alma Valiušienė el. p. avaliusiene@gmail.com; 

Dina Murnikova el. p. murnikovadina5@gmail.com. 

 

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: 

Strategijos pavadinimas 
„Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros 

strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ 

Strategijos prioritetas  II Prioritetas. Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei 

partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas 

Pagrindiniai Strategijos tikslai 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 ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

atskirties mažinimas“ tikslas: bendradarbiavimo pagrindų 

formavimas, skatinant ir telkiant bendruomeninių, 

nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei kaimo gyventojų 

iniciatyvas bendruomeninei veiklai ir partnerystei siekiant 

gyvenamosios vietovės perspektyvų. 

2.2. priemonės ,,Sveikos gyvensenos propagavimas ir 

tradicijų puoselėjimas“ tikslas: socialinė integracija telkiant 

ir buriant įvairių socialinių sluoksnių ar grupių kaimo 

gyventojus bendruomeniniai gyvensenai. 

Strategijos remiamos 

priemonės, veiklos sritys 

2.1. priemonė ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir sociainės 

atskirties mažinimas“. 

Veiklos sritis: Gyvenamosios vietovės perspektyvų 

formavimas ir projektinės veiklos organizavimas.  
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2.2. priemonė ,,Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų 

puoselėjimas“. 

Veiklos sritis: Bendruomeninių renginių organizavimas ir 

kaimo gyventojų aktyvinimas, puoselėjant tautines tradicijas 

bei skatinant sveiką gyvensenos būdą. 

Didžiausia lėšų, skiriamų 

kvietimui teikti vietos projektus, 

suma, paramos lyginamoji dalis, 

išlaidų apmokėjimo būdas 

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas pagal II prioriteto 

priemones skiriama 516 000 Lt (penki šimtai šešiolika 

tūkstančių litų)  lėšų.  

2.1. priemonei ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra ir sociainės 

atskirties mažinimas“ skiriama 400 000 Lt (keturi šimtai 

tūkstančių litų). 

2.2. priemonei ,,Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų 

puoselėjimas“ skiriama 116 000 Lt (vienas šimtas šešiolika 

tūkstančių litų). 

Didžiausia paramos suma vienam vietos projektui pagal 

Priemones negali viršyti 50 000 Lt.  

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išlaidų apmokėjimo būdas - išlaidų kompensavimo su avansu 

būdas. 

Tinkami vietos projektų 

paraiškų teikėjai 

- Jeigu prašoma paramos suma yra iki 50 000 Lt pagal 

Priemones vietos projektų paraiškas gali teikti savivaldybė ir 

savivaldybės institucijos, kaimo bendruomenės, 

nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje  įsteigti  ir 

(arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. 

-  Jeigu prašoma paramos suma yra ne daugiau kaip 25 000 Lt 

pagal Priemones vietos projektų paraiškas (savarankiškai) gali 

teikti nevyriausybinės organizacijos. 

Vietos projektų paraiškų 

pateikimo būdas ir tvarka 

Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo 

asmeniškai (vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio 

asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju 

išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo 

parašu ir antspaudu (jei toks yra)) Kitais būdais arba kitais 

adresais pateiktos vietos projektų paraiškos nepriimamos.  

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos ir 

reikalaujamų prie vietos projekto paraiškos pridedamų 

dokumentų egzempliorius, kurio pirmajame puslapyje 

nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos ir 

reikalaujamų prie vietos projekto paraiškos pridedamų 

dokumentų kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma 

KOPIJA ir vietos projekto paraiškos versija elektroninėje 

laikmenoje. Ranka užpildytos vietos projekto paraiškos 

nepriimamos. Kiekvienas bylos puslapis turi būti 

sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos 

priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus. 

Kiekvienas vietos projekto paraiškos ir pridedamų 

dokumentų originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo 

antspaudu, o paskutinis lapas pasirašytas pareiškėjo vadovo 

ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra). Jeigu 

antspaudo pareiškėjas neturi, tada kiekvienas vietos projekto 

paraiškos originalo lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo 

vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. 
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rinkimo laikotarpis d. 

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2011 m. 

lapkričio mėn. 30 d., 17 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiojse interneto svetainėse: 

Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt; Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje 

www.kvvg.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, 

Kupiškis. 

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas spausdinamas laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, skelbiamas 

Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje 

www.kvvg.lt . 

 

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis. Tel. (8 459) 51475. 
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