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PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4
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) priemones:
Remiamos veiklos: priemone siekiama stiprinti kaimo gyventojų,
ypač jaunimo, pilietiškumą, bendruomeniškumą, skatinama
užsiimti mokomąja – švietėjiška veikla. Gyventojų švietimo,
ugdymo, verslumo mokymo iniciatyvos padės stiprinti jų
pasitikėjimą savo jėgomis, skatins socialinę ekonominę raišką.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos
ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų
VPS
priemonė
„Kaimo
savivaldybė ir jos institucijos, viešosios įstaigos ar biudžetinės
gyventojų švietimas“ (kodas
įstaigos.
LEADER-19.2-SAVA-8)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 18 000,00 Eur,
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
6000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100
proc., kai vykdomas mokymų projektas, 95 proc., kai remiamos
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

VPS
priemonė
verslumo
ir

„Jaunimo Remiamos veiklos: jaunimui patrauklių saviraiškos formų
užimtumo diegimas, verslo klubų kūrimas ir veikla, švietėjiški, ugdymo
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skatinimas“ (kodas LEADER- renginiai ir mokymai, jaunimo patirties sklaida, kuriant ir
19.2-SAVA-9)
plėtojant jaunimo verslumo informacinius ir mentorystės tinklus,
organizuojant jaunimo stovyklas, kuriant jaunimo laisvalaikio
erdves.
Planuojama skirti paramą 3 vietos projektams. Iš viso priemonei
planuojama skirti 30 000 Eur.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) 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 30 000,00 Eur
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
10 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100
proc., kai vykdomas mokymų projektas, 95 proc., kai remiamos
veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas,
kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas.
Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla), 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 48 000,00 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.balandžio 30 d. 8 val. iki 2018 m. birželio 4
d. 16 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje
adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai.
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.).

