
 

         

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kviečia teikti paprastus vietos 

projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 

2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: 

Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-3  

Remiamos veiklos:  Parama teikiama mokymų organizavimui ir 

vykdymui. Pagal priemonę vykdomas mokymas ir įgūdžių 

įgijimas išimtinai siejamas su vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų pasirengimu įgyvendinti vietos plėtros strategiją. 

Priemonės įgyvendinimas vietos projektų pareiškėjams ir 

vykdytojams laiduoja galimybę įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų 

bei atrasti naujų kaimo viešojo gyvenimo prasmių, reikalingų 

telkti kaimo gyventojus. Priemonės įgyvendinimas grindžiamas 

veiksmingumo ir novatoriškumo principais - kokybiškų mokymo 

rezultatų bus siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir 

sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant 

nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto 

mokymo formas. Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymu bus vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, taip 

pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos gyvenimą 

gerosios praktikos sklaida. 

 Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Teisinis statusas – viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, 

registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir 

paramos fondų įstatymus. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios NVO. Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik VVG 

teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 37 303,00 Eur.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  iki 

7460,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Bendradarbiavimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir 

kuriant maisto grandinę „nuo 

lauko iki stalo“. LEADER-19.2-

SAVA-6 

Remiamos veiklos: Priemonė stiprins pilietinės visuomenės 

sektorių, įgalindama projektų pareiškėjus – kaimo vietovėje 

veikiančias NVO - įsigyti reikiamą įrangą ir techniką vietos 

produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų, amatininkų ir 

verslininkų supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti 

pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją Molėtuose, 
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Vilniuje ir kitose pelningose rinkose. Priemonė kuria socialinės 

ekonomikos pagrindus kaime, nes skatina NVO, vykdančių ūkinę 

veiklą, abipusiai naudingą bendradarbiavimą su smulkiais vietos 

produkcijos gamintojais, galinčiais rinkai pateikti paklausių, 

išskirtinės kokybės ir ekologiškų vietos maisto produktų NVO, 

vykdydama regioninių produktų rinkodarą ir plėtodama 

tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, padės pastariesiems 

pelningiau realizuoti savo produkciją. Naudingas 

bendradarbiavimas užtikrins ir maisto grandinės „nuo lauko iki 

stalo“sukūrimą. Tam gali būti panaudotos šiuolaikiškos ir 

novatoriškos priemonės (pvz. socialiniai tinklai, elektroninės 

parduotuvės ir kt.). Priemonės įgyvendinimas skatins kaimo 

gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių 

pajėgumų panaudojimą, taip pat užtikrins jaunimo užimtumą ir 

darbo kultūros palaikymą, nes realiai gerins gyvenimo kokybę 

kaime.  

Investicijos  skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Teisinis statusas-viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, 

registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir 

paramos fondų įstatymus. Pobūdis-VVG teritorijoje veiklą 

vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka 

socialinio verslo koncepciją. Tinkamais paramos gavėjais gali būti 

tik VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys subjektai 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  139 789,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

 46596,33 Eur. 
Ne daugiau kaip 80 proc. 

 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 177092,00 Eur. iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.moletuvvg.lt 

ir www.nma.lt taip pat Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu 

Vilniaus g. 45, Molėtai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. liepos 

15 d. 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 

būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai. 

Vietos projektų Paraiškos 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) bus laikomos pateiktomis 

http://www.moletuvvg.lt/
http://www.nma.lt/


3 

 

 

netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 

5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos 

netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos. 

Per vieną VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas 

gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo 

taisyklių 72 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo 

dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.): 

1. Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė Violeta Navickienė), +370 

683 07877 (administratorė Janina Leišienė). 

2. El.paštu: moletuvvg@gmail.com; 

3. Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, 

33102 Molėtai. 

mailto:moletuvvg@gmail.com

