
                                                                                              

  
VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės ekonomikos 
ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonė 
„Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir 
savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas 
LEADER-19.2-SAVA-7). 
 

Tikslas – telkti kaimo gyventojus ir juos 
atstovaujančias NVO į tematinius 
bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką 
veiklą ir ją nukreipti socialinės integracijos 
linkme. 
 

Priemonės apibūdinimas: 
Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos 
pilietinei visuomenei stiprinti telkiant kaimo 
gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į 
tematinius bendradarbiavimo tinklus ir 
organizuojant kaime savanorišką veiklą. 
Priemonės įgyvendinimas prisidės prie kaimo 
viešojo gyvenimo atnaujinimo ir patrauklumo 
didinimo, vietos gyventojams naudingų viešųjų 

veiklų įgyvendinimo ir jaunimo užimtumo 
gerinimo. 
Priemonę įgyvendinantys projektai ugdys 
kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO 
žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti 
kartu ir praktiškai įgyvendinti savanoriškos 
veiklos potencialą.  
Kuriant tematinius bendradarbiavimo tinklus 
pirmenybė bus teikiama saugiai kaimynystei 
užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos 
geresnį organizavimą, taip pat sveikai 
gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo 
užimtumui gerinti bei kitoms vietos 
bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti 
šiam tikslui panaudojant ir šiuolaikiškas 
interneto technologijas. 
Priemonės vykdymas sumažins kaimo lyderių 
administracinę naštą, taip pat kooperuotai 
vykdoma veikla leis lengviau pasiekti 
projektams įgyvendinti reikiamą žmogiškųjų 
išteklių kritinę masę, užtikrins kokybiškesnį 
projektų įgyvendinimą bei leis projektinę veiklą 
kaime lengviau nukreipti socialinės sanglaudos 
uždaviniams spręsti. 
Investicijos nėra skirtos tiesiogiai darbo 
vietoms kurti. 
 

Tinkami pareiškėjai: 
Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti ir 
veiklą vykdantys viešieji pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys, registruoti pagal LR 
Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos 
fondų įstatymus..  
 

Galimi partneriai: 

Asociacijos, viešosios įstaigos ir biudžetinės 
įstaigos  
 

Didžiausia paramos suma vietos projektui  
iki 27 966,33 Eur. 
 

Paramos lyginamoji dalis: 
 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto metu 
įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas; 
 iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų, kai ne pelno vietos 
projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį 
kapitalą yra veiklos (vietos veiklos projektu 
laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis 
rezultatas pats savaime nėra materialusis 
turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė 
veikla). 
 

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. 
 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI: 
1. Projekto įgyvendinimo teritorinė 

aprėptis – 20 balų. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 
 Projektas įgyvendinamas daugiau kaip 4 

seniūnijose – 20 balų. 



                                                                                              

 Projektas įgyvendinamas 4 seniūnijose – 18 
balų. 

 Projektas įgyvendinamas 3 seniūnijose – 15 
balų. 
2. Jaunimo (Vietos projekto paraiškos 

teikimo momentui iki 29 metų ir sulaukus 
29 m. amžiaus (imtinai), įtraukimas į 
projekto rengimą – 20 balų. Šis atrankos 
kriterijus detalizuojamas taip: 
 Į projekto rengimą įtraukiami 7 ir daugiau 

vietos jaunimo atstovų – 20 balų. 
 Į projekto rengimą įtraukiama nuo 3 iki 7 

vietos jaunimo atstovų – 18 balų. 
 Į projekto rengimą įtraukiami 3 vietos 

jaunimo atstovai – 15 balų. 
3. Sukuriamas naujas  

bendradarbiavimo tinklas. (pasirenkama 
viena iš krypčių) – 20 balų. Šis atrankos 
kriterijus detalizuojamas taip: 
 Tinklas saugiai kaimynystei užtikrinti - 20 

balų. 
 Tinklas sveikos gyvensenos ir sporto 

populiarinimui – 18 balų 
 Tinklas jaunimo užimtumui gerinti – 16 

balų 
 Tinklas kitoms pasirinktoms vietos 

bendruomeninio gyvenimo formoms – 14 
balų. 
4. Projekto naudos gavėjų skaičius – 20 

balų. Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 
 Naudos gavėjų skaičius daugiau kaip 200 

asmenų – 20 balų. 

 Naudos gavėjų skaičius nuo 100 iki 200 
(imtinai) asmenų – 18 balų. 

 Naudos gavėjų skaičius nuo 50 iki 100 
(imtinai) asmenų – 15 balų. 

5. Savanoriškos veiklos skatinimas – 20 
balų. Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 
 Įgyvendinant projektą savanoriškus darbus 

vykdys 11 ir daugiau savanorių – 20 balų. 
 Įgyvendinant projektą savanoriškus darbus 

vykdys 6-10 savanorių – 18 balų. 
 Įgyvendinant projektą savanoriškus darbus 

vykdys 5 savanoriai – 15 balų. 
Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 
balų. Mažiausias privalomas surinkti balų 
skaičius – 60 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. Naujų priemonių ar prekių, kurios bus 
sunaudojamos vietos projekto įgyvendinimo 
metu, įsigijimas. 

3. Renginio organizavimo paslaugų 
įsigijimo išlaidos. 

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

5. Vietos projekto viešinimo išlaidos. 
6. Įnašas natūra – savanoriškas darbas. 
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/ 


