KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

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:
Remiamos veiklos: parama bus teikiama vietos ūkininkams ir
verslininkams, kurie geriau panaudos vietos išteklius verslui ir
kitais būdais formuos perspektyvias vietos verslo nišas,
skatinančias visuomenės tvarumą, atsparumą ir geresnį
pasirengimą ekologinio ir skaitmeninio perėjimo iššūkiams.
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 skatina kaimo
visuomenę tapti labiau ekologiška, skaitmenizuota ir atsparia.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: tik Molėtų rajone
„Novatoriško ūkio ir verslo registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai
kūrimas efektyviai panaudojant
mažos įmonės) bei fiziniai asmenys (ūkininkai ir dirbantys su
turizmo potencialą ir kitus vietos individualios veiklos pažyma).
išteklius“,
Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų
Nr.LEADER-19.2-SAVA-8tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų
EURI
įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius,
specialiuosius ir papildomus tinkamumo reikalavimus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 89 282,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki
44 640,80 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;
Finansavimo šaltiniai:
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 89 282,00 Eur iš EURI 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.
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Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. liepos 1 d. 8:00 val. iki 2022 m. rugpjūčio
5 d. 15:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu,
siunčiant elektroniniu paštu moletuvvg@gmail.com. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi
būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Paraiškos turi būti užpildytos pagal atitinkamos priemonės Finansavimo sąlygų aprašo 1 priedo
formą, tvarkingai susegtos, sunumeruotos. Jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų
kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu
parašu.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami
priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą,
patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį
vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas
Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos pavėluotai, kitu būdu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir
negali būti registruojamos. Pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai
per 5 (penkias) darbo dienas informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos pavėluotai ir
(arba) netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.
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.):
1. El. paštu: moletuvvg@gmail.com.
2 Telefonais: 8 383 51061, +370 683 07877 (administravimo vadovė Janina Leišienė).
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