
         

 

                                                                 

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 (EURI) 

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: 

VPS priemonės „Veiklos 

įvairinimas ir plėtra kaimiškoje 

vietovėje“ (kodas LEADER-

19.2.-SAVA-5) veiklos sritį 

„Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų 

skatinimas“ Nr. LEADER-

19.2.-SAVA-5.1 

Remiamos veiklos:  

 mikroįmonių, mažų/vidutinių įmonių, ūkininkų bei kitų 

fizinių asmenų ekonominės veiklos plėtra  kaimo vietovėse,  kuri 

apima įvairius ne žemės ūkio verslus, įvairių paslaugų teikimą, 

įskaitant paslaugas žemės ūkiui. 

Priemonė skirta turimoms  ir naujai sukurtoms darbo vietoms  išlaikyti 

bei kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Juridiniai asmenys: mikroįmonė, maža/vidutinė įmonė 

registruota Kupiškio rajono VVG teritorijoje. 

Fiziniai asmenys: ūkininkas, kaimo gyventojas deklaruojantis 

savo gyvenamąją vietą Kupiškio r. VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 79 708,80 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

iki 46 923,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

  iki - iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų 

(taikoma mažai/vidutinei įmonei); 

- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų 

(taikoma mikroįmonei, ūkininkui, kaimo gyventojui).   

Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 

priemonė (EURI) 

 

        Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 79 708,80 Eur Europos Sąjungos ekonomikos 

gaivinimo priemonė (EURI). 

     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  2022 m. sausio mėn. 10 d. 8.00 val. iki 2022 m. 

vasario mėn. 25 d. 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos šiais būdais: 

1. Asmeniškas 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.). 

http://www.nma.lt/
http://www.kvvg.lt/
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2. Registruotu paštu ir (ar) per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, 

Lietuvos paštas, adresu Kupiškis, Gedimino g. 27, pašto dėžutė Nr. 7, darbo dienomis nuo 

8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.). 

3. Elektroniniu  paštu (kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS 

vykdytojai elektroninio pašto adresu) kai  teikiamas  mažas vietos projektas (iki 10 tūkst. Eur) 

šiais el. pašto adresais: neringa.antasava@gmail.com; murnikovadina5@gmail.com, 

darbas.gerda@gmail.com. 

4. Naudojantis įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (taikoma karantino ir ekstremaliosios situacijos 

dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu. 

       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 specialist/administratorė Dina Murnikova-

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

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

 

mailto:neringa.antasava@gmail.com
mailto:murnikovadina5@gmail.com
mailto:darbas.gerda@gmail.com
mailto:neringa.antasava@gmail.com
mailto:murnikovadina5@gmail.com
mailto:darbas.gerda@gmail.com

