PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2
Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus vietos projektus pagal
kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros
2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonę:
Priemonė skirta:

-

„Jaunimo neformalaus ugdymo

vaikų ir jaunimo užimtumo projektams, teminių stovyklų
organizavimui, kai veiklos siejamos su vietos plėtros
poreikiais, patriotizmo, savarankiškumo, atsakomybės
ugdymu pvz., vaikų ir jaunimo įtraukimas į turizmo paslaugų
organizavimą, aplinkos puoselėjimą, gyvosios kultūros
tradicijos ir technologinės patirties perdavimo organizavimą
(amatų mokymą, kulinarinio paveldo produktų ruošimą,
bitininkystės paslapčių perdavimą ir kt.).
vaikų ir jaunimo įtraukimui į socialinių paslaugų, teikiamų
bendruomenės lygiu, organizavimą, taip pat kitų bendrų
veiklų su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis ir
kitomis NVO vykdymui.

sąsajų stiprinimas su vietos
bendruomenės organizavimu ir
socialinės atskirties mažinimu“ Priemonės aprašymas VPS 9 dalyje „VPS priemonių ir veiklos sričių
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aprašymas“.
Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: jaunimo klubai,
bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, įsteigti Druskininkų
savivaldybėje ir veikiantys VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 447,00 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
11 535,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 48 447,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.dvvg.lt, taip pat
VPS vykdytojos būstinėje adresu M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d.
16 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el. paštu), yra
nepriimamos. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir
ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo
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(juridinio 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 priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80,
Druskininkai. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, per kurjerį, el. paštu), yra
nepriimamos.
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 darbo
dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.):




Telefonu: +370 687 49038 (Alvydas Varanis), +370 615 84052 (Agnė JazepčikaitėGaidienė), +370 607 69632 (Laima Krancevičienė).
Elektroniniu paštu vvg@druskininkai.lt.
VPS vykdytojos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.

