
                                                                                              

  
VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės ekonomikos 
ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonė 
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių 
produktų rinkodarą ir kuriant maisto 
grandinę „nuo lauko iki stalo“ (kodas 
LEADER-19.2-SAVA-6). 
 
Tikslas – telkti kaimo gyventojus ir juos 
atstovaujančias NVO į tematinius 
bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką 
veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos 
linkme. 
 
Priemonės apibūdinimas: 
P Priemonė skirta stiprinti 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, 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 yra tiesiogiai susijusios su darbo 
vietų kūrimu 
 
Tinkami pareiškėjai: 
Molėtų rajone registruoti ir veiklą vykdantys 
viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, 
registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, 
Labdaros ir paramos fondų įstatymus. 
 
Galimi partneriai: 
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys: 
asociacijos ir kitos NVO, viešosios įstaigos, 
savivaldybės administracija, biudžetinės 

įstaigos, įmonės, ūkininkai ir fiziniai asmenys, 
veikiantys pagal verslo liudijimą arba 
individualios veiklos pažymą. 
 
Didžiausia paramos suma vietos projektui  
iki 46 596,33 Eur. 
 
Paramos lyginamoji dalis: 
 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų. 
 

Tinkamas nuosavas indėlis: 
1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba 

savivaldybės biudžeto lėšos; 
2.  Tinkamo vietos projekto partnerio 

nuosavos lėšos; 
3. Pareiškėjo skolintos lėšos; 
4. Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos 

projekto partnerio įnašas natūra – 
savanoriškais darbais. 

5. Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos 
projekto partnerio įnašas natūra – 
nekilnojamu turtu. 

6. pareiškėjo iš vietos projekte numatytos 
vykdyti veiklos gautinos lėšos 
 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI: 
1. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius Šis 

atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 
 Sukurtos 2 ir daugiau darbo vietų (etatų);– 

25 balai. 
 Sukurta nuo 1 iki 2 darbo vietų (etatų) – 20 

balų. 
2. Darbo vietų skaičius, sukurtas 

jaunimui iki 29 m., t.y. jaunam asmeniui, 



                                                                                              

kuriam įdarbinimo metu yra nuo 14 iki 29 
(imtinai) metų. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 
 Sukurtos 2 ir daugiau darbo vietų (etatų) – 

25 balų. 
 Sukurta nuo 1 iki 2 darbo vietų (etatų).– 18 

balų. 
3. Pasirašytų ketinimų protokolų 

(sutarčių) skaičius iki vietos projekto 
paraiškos pateikimo dienos su VVG 
teritorijoje veikiančiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos 
ūkininkais, verslininkais ir amatininkais dėl 
vietos projekte numatytų veiklų 
įgyvendinimo. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 
 Pasirašytų ketinimų protokolų (sutarčių) 

skaičius – daugiau kaip 5 - 25 balai. 
 Pasirašytų ketinimų protokolų (sutarčių) 

skaičius 4 – 5 – 23 balai. 
 Pasirašytų ketinimų protokolų (sutarčių) 

skaičius 2-3 – 20 balų 
4. Vietos bendruomeninės organizacijos 

pritarimas vietos projektui – 25 balai. 
Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 
balų. Mažiausias privalomas surinkti balų 
skaičius – 40 balų. 
 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 
1. Įrangos, įrenginių, įrankių, 

mechanizmų, baldų, kitos įrangos, 
kompiuterinės įrangos ir programų, kitos 
elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto 
įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos 

2. Motorinių transporto priemonių 
įsigijimo išlaidos. Transporto priemonės 
įsigijimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo 
atveju, jeigu atitinka Vietos projektų 
administravimo taisyklių 27.1 papunktyje 
nurodytus reikalavimus. 

3. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų 
gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, 
rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. 

4. Kitų darbų ir paslaugų, tiesiogiai 
susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, 
įsigijimo išlaidos.. 

5. Vietos projekto bendrosios išlaidos. 
6. Įnašas natūra – savanoriški darbai arba 

nekilnojamas turtas. 
7. Pridėtinės vertės mokestis. 
8. Netiesioginės vietos projekto išlaidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG 
teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 
m.“ įgyvendina ir atsako už šio leidinio turinį 
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi 
keičiame“. 
Tinklapis: www.moletuvvg.lt  
Adresas: Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102 
El.paštas: moletuvvg@gmail.com 
Tel./faksas +370 383 51061 

 
LR Žemės ūkio ministerija http://zum.lrv.lt/ 


