
                                                                                                          

             
 
VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos 
plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens 
vietos gyvenime didinimas“ priemonė 
„Neformalaus ugdymo gerinimas 
įtraukiant jaunimą į vietos 
bendruomenės organizavimą ir 
socialinės atskirties mažinimą“ (kodas 
LEADER-19.2-SAVA-9). 
 
Tikslas - gerinti vaikų ir jaunimo neformalų 
ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos 
bendruomenės organizavimą ir socialinės 
atskirties mažinimą. 
Priemonės apibūdinimas: 
Priemonė skirta įtraukti kaimo vaikus ir 
jaunimą į bendruomenės organizavimą, 
socialinės atskirties mažinimą bei socialinių 
paslaugų teikimą. Priemone siekiama didinti 
kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio 
galimybes (klubų ir pomėgių būrelių veiklos 
rėmimas) siekiant suformuoti tam tikrus 
vietos jaunimo profesinius įgūdžius, 
atitinkančius krašto plėtros poreikius pvz. 

turistinių žygių organizavimas, turizmo 
maršrutų aptarnavimas, vasaros darbo ir 
poilsio stovyklų organizavimas ir kt. 
Priemonė nėra investicinė ir nepriskiriama 
prie darbo vietas kuriančių priemonių. 
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 arba 
Molėtų rajono atstovaujamoje savivaldybės 
teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys  
Molėtų r. VVG teritorijoje subjektai. 
Galimi partneriai: Molėtų rajono VVG 
teritorijoje arba Molėtų rajono 
atstovaujamoje savivaldybės teritorijoje 
registruotas ir veiklą vykdantys Molėtų r. 
VVG teritorijoje juridiniai asmenys: NVO 
(asociacija, viešoji įstaiga), Molėtų rajono 
savivaldybės administracija, biudžetinės 
įstaigos.  
Priemonės tikslinė grupė - vaikai ir 
jaunimas iki 29 m., taip pat projektus 
įgyvendinančių organizacijų nariai. 
Tinkamumo sąlygos: 

 Projektas turi būti skirtas vaikams ir 
jaunimui iki 29 metų. 

 Projektas turi įgyvendinti bent vieną 
VVG teritorijos masto socialinę 
inovaciją, skirtą socialinei atskirčiai 
kaimo bendruomenėje mažinti 
(išbandomas naujas organizacijos 
modelis, naujas veikimo būdas, 

kuriamos naujos bendradarbiavimo 
formos, užmezgami nauji socialiniai 
ryšiai, teikiamos naujos socialinės 
paslaugos). 

Didžiausia paramos suma vietos 
projektui iki 18 638,60 Eur 
Paramos lyginamoji dalis - ne daugiau 
kaip 80 proc. 
Tinkamu nuosavu indėliu: 
1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba 
savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma).  
2. Tinkamo vietos projekto partnerio 
nuosavos piniginės lėšos.  
3. Pareiškėjo skolintos lėšos.  
4. Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos 
projekto partnerio įnašas natūra - 
savanoriškais darbais. 
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJAI: 

1. Projekto partnerių skaičius – 20 
balų. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Pareiškėjas įsipareigoja 
įgyvendinti projektą kartu 
su 3 ar daugiau partnerių – 
20 balų. 

 Pareiškėjas įsipareigoja 
įgyvendinti projektą su 2 
partneriais – 15 balų. 

 Pareiškėjas įsipareigoja 
įgyvendinti projektą su 1 
partneriu – 10 balų. 



                                                                                                          

2. Jaunimo (iki 29 m.) įtraukimas į 
projekto rengimą – 25 balai. Šis 
atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 

 Į projekto rengimo veiklas 
įtraukti 7 ir daugiau jauni 
žmonės nuo 14 iki 29 metų 
amžiaus – 25 balai. 

 Į projekto rengimo veiklas 
įtraukti 5-6 jauni žmonės 
nuo 14 iki 29 metų amžiaus – 
20 balų. 

 Į projekto rengimo veiklas 
įtraukti 3-4 jauni žmonės 
nuo 14 iki 29 metų amžiaus – 
15 balų. 

3. Projekto naudos gavėjų – vaikų ir 
jaunimo iki 29 m. – didesnė 
teritorinė aprėptis (matuojama 
seniūnijų skaičiumi) – 15 balų. Šis 
atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 

 Projekto rezultatais naudosis 
3 ir daugiau seniūnijų 
gyventojai – 15 balų. 

 Projekto rezultatais naudosis 
2 seniūnijų gyventojai – 10 
balų. 

4. Projekto dalyvių skaičius – 25 
balai. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 projekto veiklose dalyvaus 
daugiau kaip 50 dalyvių – 25 
balai. 

 projekto veiklose dalyvaus 
nuo 21 iki 50 (imtinai) 
dalyvių – 20 balų. 

 projekto veiklose dalyvaus 
nuo 10 iki 20 (imtinai) 
dalyvių – 15 balų. 

5. Vietos projekto pareiškėjas turi 
patirties įgyvendinant Europos 
Sąjungos lėšomis finansuojamą 
projektą – 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, sportinio 
inventoriaus, kitos įrangos, 
kompiuterinės įrangos ir programų, 
kitos elektroninės, skaitmeninės 
technikos, kitų prekių, tiesiogiai 
susijusių su vietos projekto 
įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos. 

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/  


