
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

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:

„Novatoriško ūkio ir verslo
kūrimas bei plėtra, efektyviai
panaudojant turizmo potencialą
ir kitus vietos išteklius“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-8

Remiamos veiklos: parama bus teikiama vietos ūkininkams ir
verslininkams, kurie geriau panaudos vietos išteklius verslui ir
kitais būdais formuos perspektyvias vietos verslo nišas, kurdami
naujas darbo vietas. Remiami VVG teritorijos mastu inovaciją
(išbandomas naujas verslo modelis, kuriamos naujos
bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji socialiniai ryšiai,
teikiamos naujos socialinės paslaugos) įgyvendinantys projektai,
kurie didina vietos produkcijos pridėtinę vertę ir demonstruoja
kaimo gyventojams turizmo ir kitų vietos išteklių vertingumą.
Investicijos skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: tik Molėtų rajone
registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai
mažos ir mažos įmonės) bei fiziniai asmenys (ūkininkai ir
dirbantys su individualios veiklos pažyma).
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 199 138,47 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
iki 55 922,25 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

- ne daugiau daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų, kai pareiškėjas yra privatus juridinis arba fizinis
asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus;
- ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai
pareiškėjas privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus
asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

„Neformalaus ugdymo
gerinimas įtraukiant jaunimą į
vietos bendruomenės
organizavimą ir socialinės
atskirties mažinimą“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos: 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
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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.
Investicijos nėra skirtos tiesiogiai darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Molėtų rajono VVG
teritorijoje arba Molėtų rajono atstovaujamoje savivaldybės
teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys Molėtų r. VVG
teritorijoje viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys,
registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir
paramos Fondų, Biudžetinių įstaigų 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 46 134,06 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
18 638,60 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- ne daugiau kaip 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projekto išlaidų, kai projekto metu įsigyjamas materialusis
turtas.
- ne daugiau kaip 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projekto išlaidų, kai vietos projekto galutinis rezultatas pats
savaime nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne
nuolatinė veikla, t.y. veiklos projektams.
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:
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 64 380,88 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
iki 4 611,88 Eur.
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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 309 653,41 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: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra,
efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8,
„Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės
atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir “Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto
kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 galioja nuo 2020 m. gruodžio 8 d. 8.00
val. iki 2021 m. sausio 29 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

