
         

 

                                                                 

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9 

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) priemonę: 

Priemonė „Bendruomeninio 

verslumo kaimiškoje vietovėje 

kūrimas ir plėtra“  

Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6 

Remiamos veiklos:  

o Įvairių paslaugų kūrimas ir plėtra (veiklos ir paslaugos 

susijusios su trūkstamų socialinių, kultūrinių ir turizmo 

paslaugų gyvenamojoje vietovėje kūrimu/plėtra); 
o Amatininkystės skatinimas (informacijos sklaida, 

mokomųjų programų kūrimas,  priemonės ir medžiagos, 

kurios reikalingos puoselėti ir išsaugoti amatus); 
o Bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų pelno 

nesiekiančių organizacijų vykdoma įvairių gaminių ir  

(ar) produktų gamyba (tiek žemės ūkio/tiek ne žemės 

ūkio), produktų perdirbimas, rinkodara ir realizavimas; 
o Investicijos į nekilnojamą turtą (pastatus), trūkstamos 

infrastruktūros sutvarkymas/įrengimas, reikalingos 

įrangos įsigijimas, materialinės bazės stiprinimas ir kt. 

Priemonė skirta darbo vietoms kurti. 
 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

o kaimo bendruomenės,  

o nevyriausybinės organizacijos,  

o viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų nėra 

savivaldybė) registruotos Kupiškio rajono VVG 

teritorijoje. 

Tinkami vietos projektų partneriai: 

o fiziniai asmenys,  

o viešieji juridiniai asmenys (Kupiškio r. savivaldybės 

administracija ir jos įsteigtos viešosios įstaigos ir 

biudžetinės organizacijos), 

o kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.), 

o privatūs juridiniai asmenys, veiklą vykdantys Kupiškio 

rajono VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 92 098,00 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

iki 46 049,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

o   iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų (taikoma, kai pareiškėjas kaimo bendruomenė) 
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o iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų 

išlaidų (taikoma, kai pareiškėjas kita nevyriausybinė 

organizacija). 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

vastybės biudžeto lėšos 

 

        Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 92 098,00Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

     Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėse www.nma.lt, 

www.kvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gedimino g. 27, Kupiškis. 

         Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2021 m. balandžio mėn. 19 d. 8.00 val. iki 2021 

m. gegužės mėn. 24 d. 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos šiais būdais: 

1. Asmeniškai vietos projekto paraiškos pateikimas  adresu Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, 

Gedimino g. 27, Kupiškis, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos 

(penktadieniais iki 15.45 val.). 

2. Registruotu paštu ir (ar) per kurjerį adresu Kupiškis, Gedimino g. 27 Lietuvos paštas, pašto 

dežutė Nr. 7, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 

val.). 

3. El. paštu pasirašius mobiliu parašu (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu). 

4. El. paštu (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) metu) šiais el. pašto adresais: neringa.antasava@gmail.com; 

murnikovadina5@gmail.com, darbas.gerda@gmail.com. 

       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 oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

        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). 

        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.  

          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 viešųjų ryšių specialistė/administratorė Dina 

Murnikova-Beinorė tel. 8 459 53392, el. p.: murnikovadina5@gmail.com, VPS finansininkė Gerda 

Navickaitė tel. 8 459 53392, el. p.: darbas.gerda@gmail.com.  
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