
                                                                                                          

 

 
 
VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos 
plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens 
vietos gyvenime didinimas“ priemonė 
„Regioninių produktų kūrimas 
panaudojant krašto kultūros ir istorijos 
paveldą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10). 
 
Tikslas - aktualizuoti bei tinkamai 
panaudoti krašto kultūros ir istorijos 
paveldą regioniniams produktams kurti ir 
vietos bendruomenei telkti. 
Priemonės apibūdinimas: 
Priemonė įgalins bendruomenines 
organizacijas ir kitas NVO, veikiančias VVG 
teritorijoje, kurti regioninius produktus ir 
tinkamai panaudoti krašto kultūros ir 
istorijos paveldą krašto patrauklumui, 
konkurencingumui ir vietos gyventojų 
gerovei stiprinti. 
VVG teritorija yra turistams ir 
poilsiautojams labai patrauklus kraštas, 
pasižymintis išskirtiniais gamtos turtais ir 
istorijos paveldu. Tačiau vietos gamintojai ir 

paslaugų teikėjai šiuo krašto ypatumu 
nepakankamai pasinaudoja, nes gamindami 
ir reklamuodami savo produkcija praktiškai 
nenaudoja Molėtų krašto prekinio ženklo.  
Regioninių produktų (turistams skirtų 
maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, 
įvairių paslaugų ir pramogų, ar vietos 
amatininkų produkcijos) sukūrimas ir jų 
rinkodaros (prekinio ženklo 
išpopuliarinimas) vykdymas leis geriau 
panaudoti vietos plėtrai turimą krašto 
kultūros ir istorijos paveldą, nes krašto 
patrauklumas suteikia vietos produkcijai bei 
paslaugoms naują pridėtinę vertę. Savo 
ruožtu, tai skatins vietos gyventojų ir 
organizacijų materialinį suinteresuotumą 
puoselėti savo krašto tapatybę ir į šią veiklą 
įtraukti jaunimą.  
Priemonės pridėtinę vertę didins aplinkybė, 
kad projektų įgyvendinimo rezultatais galės 
pasinaudoti vietos gyventojai ne tik kaip 
nauju pajamų šaltiniu. Regioninių produktų 
kūrimas, t.y. nauja vartojimui skirta 
produkcija ir paslaugos pagerins kaimo 
vietovėse pasiūlą, kurią galės pasinaudoti 
tiek turistai, tiek vietos gyventojai.  
Priemonę įgyvendinantys projektai  
populiarins novatorišką veiklą ir sudarys 
palankias sąlygas naujovių pagrindu telkti 
bendruomenę.  
Bendruomenės telkimą organizaciniu 
požiūriu užtikrins regioninių produktų 
ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemos 
sukūrimas. 
Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo 
vietoms kurti. 

Tinkami pareiškėjai: 
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 Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti 
ir veiklą vykdantys subjektai. 
Tinkamumo sąlygos: 

 Projekto metu sukuriamas 
regioninis produktas ir/arba 
vykdoma regioninių produktų 
rinkodara. 

 Projekto metu sukuriant regioninį 
produktą ir/arba vykdant regioninių 
produktų rinkodarą panaudojamas 
krašto kultūros ir istorijos paveldas.  

Didžiausia paramos suma vietos 
projektui  iki 4 611,88 Eur 
Paramos lyginamoji dalis - ne daugiau 
kaip 80 proc. 
Tinkamu nuosavu indėliu: 
1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos. 
2. Pareiškėjo skolintos lėšos. 
3. Pareiškėjo įnašas natūra - savanoriškais 
darbais. 
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJAI: 

1. Sukuriamas naujas regioninis 
produktas ir /arba vykdant 
regioninių produktų rinkodarą 
panaudojama nauja (novatoriška) 
rinkodaros priemonė 
(pagrindžiamas 
naujumas/novatoriškumas VVG 



                                                                                                          

teritorijos mastu) – 30 balų. Šis 
atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 

 VVG teritorijos mastu – 30 
balų. 

 Dalies VVG teritorijos mastu 
– nuo 4 iki 6 seniūnijų mastu 
– 25 balai. 

 Dalies VVG teritorijos mastu 
– nuo 1 iki 3 seniūnijų mastu 
– 20 balų. 

2. Numatytas jaunimo įtraukimas 
(savanoriškos veiklos pagrindu) į 
projekto rengimą ir įgyvendinimą 
– 35 balai. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Į projekto rengimo ir 
įgyvendinimo darbo grupę 
įtraukiami 5 ir daugiau jauni 
žmonės nuo 14 iki 29 metų 
amžiaus.– 35 balai. 

 Į projekto rengimo ir 
įgyvendinimo darbo grupę 
įtraukiami 3-4 jauni žmonės 
nuo 14 iki 29 metų amžiaus – 
28 balai. 

 Į projekto rengimo ir 
įgyvendinimo darbo grupę 
įtraukiami 1-2 jauni žmonės 
nuo 14 iki 29 metų amžiaus – 
23 balai. 

3. Asmenų, įtrauktų į projekto 
veiklas teritorinė aprėptis – 25 
balai. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Asmenys įtraukti į projekto 
veiklas gyvena daugiau kaip 
3 -jose seniūnijose 
(imtinai).– 25 balai. 

 Asmenys įtraukti į projekto 
veiklas gyvena ne mažiau 
kaip 2-jose seniūnijose – 20 
balų. 

4. Vietos projekto pareiškėjas turi 
patirties įgyvendinant Europos 
Sąjungos lėšomis finansuojamą 
projektą – 10 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma 
yra 100 balų. Mažiausias privalomas 
surinkti balų skaičius – 60 balų. 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Naujų prekių, susijusių su regioninio 
produkto sukūrimu, įsigijimo išlaidos 
(išskyrus motorinių transporto 
priemonių įsigijimą). 

2. Renginio organizavimo paslaugų 
įsigijimo išlaidos. 

3. Kitų paslaugų, tiesiogiai susijusių 
su vietos projekte numatyta veikla 
ir investicijomis, įsigijimo išlaidos. 

4. Vietos projekto viešinimo išlaidos. 
5. Įnašas natūra – savanoriškas darbas. 
6. Pridėtinės vertės mokestis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/  


