
         

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19 

 

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: 

 

„Sumanus kaimo vietovių 

vystymas“, Nr. LEADER-19.2-

SAVA-11-EURI 

Remiamos veiklos:  

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir (ar) energijos 

efektyvumo didinimas;   

investicijos į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą/ skaitmeninių 

ar kitų pažangių sprendimų diegimas. 

Investicijos nėra tiesiogiai skirtos darbo vietoms kurti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 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 pareiškėjai paraiškos 

pateikimo dieną registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba 

Molėtų rajono savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir 

vykdantys veiklą Molėtų rajono VVG teritorijoje ne trumpiau 

negu 1 (vienerius) metus.  

Projekto partneriais gali būti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai 

asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, 

Labdaros ir paramos fondų įstatymus, privatūs juridiniai asmenys 

registruoti Molėtų rajono VVG teritorijoje arba Molėtų rajono 

savivaldybės atstovaujamoje teritorijoje ir vykdantys veiklą 

Molėtų rajono VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000,00 Eur.  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  iki 

200 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. 

visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: 

EURI 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00 Eur iš EURI lėšų. 
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Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas 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 galioja nuo 2023 m. vasario 6 d. 8:00 val. iki 2023 m. kovo 10 

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 07878 (viešųjų ryšių specialistė Živilė Žalienė), +370 683 

07877 (administratorė Aušra Ratkytė). 
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