
 

         
 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2 

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: 

Kaimo gyventojams skirtų 
pagrindinių paslaugų ir 
susijusios infrastruktūros 
gerinimas 
LEADER-19.2-SAVA-5  

Remiamos veiklos: priemonė skirta kaimo gyventojų socialinei 
atskirčiai ir skurdui mažinti, įgalinant projektų pareiškėjus 
socialinės ekonomikos pagrindais teikti reikiamą įrangą ir 
užtikrinti pasirinktų paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų 
ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimu ir 
prieinamumu.  
Tinkami vietos projektų vykdytojai:  
Molėtų rajone registruoti ir veiklą vykdantys subjektai: viešieji 
pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR 
Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos Fondų 
įstatymus. 
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės 
organizacijos, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio 
verslo koncepciją. 
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 652 611,00 Eur.  
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  
iki 163 152,75 Eur. 
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis ne 
daugiau kaip 80 proc. 
Finansavimo šaltiniai: 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 652 611,00 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 2018 m. balandžio 6 d. 8.00 val. iki 2018 m. 
gegužės 7 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 
netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 
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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. 


