
 

         

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11 

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:  

„Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-3 

Remiamos veiklos: Parama teikiama mokymų organizavimui ir 

vykdymui. Mokymai turi būti išimtinai siejami su vietos projektų 

pareiškėjais ir vykdytojais. Priemonės įgyvendinimas grindžiamas 

veiksmingumo ir novatoriškumo principais - kokybiškų mokymo 

rezultatų turi būti  siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir 

sumaniai taikant įvairias mokymo organizavimo formas, įskaitant 

nuotolinį mokymą ir kitas interneto technologijomis grįsto 

mokymo formas. Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymu turi būti vykdoma ir vietos plėtros sprendimų paieška, 

taip pat inovacijų diegimo bei jaunimo įtraukimo į vietos 

gyvenimą gerosios praktikos sklaida. 

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: registruoti Molėtų rajono 

VVG  teritorijoje arba Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje 

teritorijoje ir vykdantys veiklą Molėtų rajono VVG  teritorijoje 

viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal 

LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, 

Biudžetinių staigų įstatymus. 

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų 

tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų 

įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, 

specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30 298,00  Eur.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  iki 

7 460,60 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

„Regioninių produktų kūrimas 

panaudojant krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“ 

LEADER-19.2-SAVA-10  

Remiamos veiklos: Regioninių produktų (turistams skirtų 

maršrutų, kulinarinio paveldo produktų, įvairių paslaugų ir 

pramogų, ar vietos amatininkų produkcijos) sukūrimas ir jų 

rinkodaros (prekinio ženklo išpopuliarinimas) vykdymas, siekiant 

skatinti vietos gyventojų (ypač jaunimo) materialinį 

suinteresuotumą puoselėti krašto tapatybę, istoriją ir kultūrą.  

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  
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Registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą 

Molėtų rajono VVG  teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys 

juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų 

įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus. 

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų 

tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų 

įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, 

specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 52 024,60 Eur.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  iki 

4 611,88 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti 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).  

Finansavimo šaltiniai: 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 82 322,60 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 pagal priemones: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant 

krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  galioja nuo 2021 m. kovo 9 d. 8.00 

val. iki 2021 m. balandžio 30 d. 15.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 

būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukšte).  

Dėl šalyje galiojančio karantino ribojimų, pristatant paraišką į biurą, būtina iš anksto susiderinti 

laiką telefonu arba el.paštu.  Paraiškas taip pat galima pateikti reg. paštu adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai. 

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.) esant karantino laikotarpiui: 

1. Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė), +370 

683 07877 (administratorė Janina Leišienė). 

2. El. paštu: moletuvvg@gmail.com. 

http://www.moletuvvg.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:moletuvvg@gmail.com

