PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos
projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės
2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) veiklos sritis:
„Parama investicijoms į visų
rūšių
mažos
apimties
infrastruktūrą“
(kodas
LEADER-19.2-7.2)

Remiamos
veiklos,
susijusios
su apšvietimo
inžinerinių tinklų statyba, atnaujinimu ir plėtra, viešųjų poilsio,
sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių
statinių (pvz., pavėsinių, lauko sporto aikštynų (aikštelių), vaikų
žaidimo aikštelių ir kt.) įrengimu ir (arba) atnaujinimu; lauko
treniruoklių įrengimu.
Veiklos sritimi remiamos investicijos, susijusios su geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimu ir (arba)
atnaujinimu; vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimu ir (arba) atnaujinimu; paviršinių nuotekų tinklų ir
susijusios infrastruktūros, atliekant paviršinio ar gruntinio
vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų,
įrengimu ir (arba) atnaujinimu.
Pagal šią veiklos sritį remiami viešieji ne pelno projektai.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos
ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų
savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės
įstaigos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 72 367,00 Eur.
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
44 195,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80
proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

„Parama
viešųjų
erdvių
tvarkymui
ir
vietos
kraštovaizdžio
panaudojimui,
išsaugant bei puoselėjant gamtą“

Remiamos veiklos, susijusios su vietos kraštovaizdžio
panaudojimu, išsaugant ir puoselėjant gamtą; kultūros paveldo
objektų, esančių viešose erdvėse tvarkyba ir pritaikymu
rekreaciniams ir turistiniams poreikiams; viešųjų erdvių
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(kodas LEADER-19.2-7.6)

pritaikymu gyventojų poreikiams (poilsiui, kultūrai, sportui),
sutvarkant parkus, skverus ir aikštes, laisvalaikio zonas prie
vandens telkinių.
Pagal šią veiklos sritį remiami viešieji ne pelno projektai.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos
ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų
savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės
įstaigos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 47 040,00 Eur,
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
47 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80
proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 119 407,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse
www.elektrenuvvg.lt, www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Elektrinės g. 8,
Elektrėnai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 12 d. d. 8 val. iki 2018 m. balandžio
13 d. 15.45 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje
adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai.
Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto
asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to
juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos
kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti
registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas
turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to
neregistruojamos.
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 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai, tel.
8 528 58 090, el. paštu info@elektrenuvvg.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadienį iki
15.45 val.).

