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Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:
„Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010Strategijos pavadinimas
2015 m. strategija“
Strategijos prioritetas (-ai)
II prioritetas „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimo
vietovių plėtros harmonizavimas su Druskininkų kurorto
plėtra“
Pagrindiniai Strategijos tikslai
II prioriteto tikslas - užtikrinti socialiai atsakingą kaimo
atnaujinimo procesą ir efektyviau pasinaudoti vietos plėtros
galimybėmis, kurias suteikia Druskininkų kurorto
kaimynystė.
II prioriteto 2.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
remiamos veiklos sritys:
-2.1.1. veiklos sritis „Kaimo viešųjų pastatų ir erdvių
pritaikymas tenkinti vietos gyventojų poreikius ir įgyvendinti
bendruomenių verslo iniciatyvas“;
-2.1.2. veiklos sritis „Kaimo viešųjų erdvių pritaikymas
turizmo verslo plėtrai“.
Strategijos remiama (-os)
priemonė (-ės), veiklos sritis (ys)
II prioriteto 2.2. priemonės “Kaimo vietovių ekonomikos
įvairinimas ir prielaidų užimtumui kūrimas“ remiamos
veiklos sritys:
-2.2.1 veiklos sritis. Kaimo vietovių turizmo ir rekreacijos
potencialo atskleidimas;
-2.2.2 veiklos sritis. Kaimo ekonomikos orientavimas į
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Druskininkų kurorto plėtros poreikius.

Kvietimui Nr.04:



pagal 2.2. priemonę iš viso skiriama iki 4338,85 Lt
pagal 2.1. priemonę lėšų nėra – renkami rezerviniai
projektai.

Didžiausia paramos lyginamoji dalis:
- finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projekto išlaidų pagal 2.2. priemonės remiamas veiklos sritis;
- finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projekto išlaidų pagal II prioriteto 2.1. priemonės veiklos
sritis.
Didžiausia paramos suma vienam projektui pagal veiklos
sritis:

Didžiausia lėšų, skiriamų
kvietimui teikti vietos projektus, 
suma, paramos lyginamoji dalis,
išlaidų apmokėjimo būdas



- iki 25 000 Lt pagal II prioriteto 2.2. priemonės 2.2.1 veiklos
sritį;
- iki 100000,00 Lt pagal II prioriteto 2.2. priemonės 2.2.2
veiklos sritį.
- iki 500000,00 Lt pagal II prioriteto 2.1. priemonės 2.1.1. ir
2.1.2 veiklos sritis;
Minimali projekto vertė negali būti mažesnė kaip (neįskaitant
PVM) 25 000 Lt.
Išlyga: Pareiškėjas - nevyriausybinė organizacija, veikianti
Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijoje, gali teikti
projektus, kurių didžiausia paramos suma iki 25 000 Lt
(neįskaitant PVM), išskirus pagal 2.1. priemonės veiklos
sritis.
Projektų išlaidų apmokėjimo būdai:




Rezerviniai vietos projektai

išlaidų kompensavimas su avansu;
išlaidų kompensavimas.
sąskaitų apmokėjimas.

Viršijus Kvietime numatytą lėšų sumą tinkami finansuoti
vietos projektai pagal 2.2. priemonę “Kaimo vietovių
ekonomikos įvairinimas ir prielaidų užimtumui kūrimas“ bus
įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, kur paramos sutartys bus
pasirašytos tik tuo atveju, jeigu atsiras lėšų jiems finansuoti.
Projektams, teikiamiems pagal II prioriteto 2.1. priemonė
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ šiuo metu lėšų nėra. Surinkti
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projektai bus įtraukti į rezervinių projektų sąrašą.
Sudarius rezervinį projektų sąrašą paramos sutartys bus
pasirašytos tik tuo atveju, jei atsiras lėšų jiems finansuoti.

Teikiantys paraiškas pagal 2.2. priemonę:
Registruoti LR teisės aktų nustatyta tvarka. Veikiantys
Druskininkų VVG teritorijoje pelno nesiekiantys juridiniai
asmenys.
Tinkami
vietos
paraiškų teikėjai

projektų

Teikiantys paraiškas pagal 2.1 priemonę:
Kaimo bendruomenės, savivaldybė, nevyriausybinės
organizacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys Druskininkų
VVG teritorijoje ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos
pateikimo, išskyrus VVG.
Vietos projekto paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba.
Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, siekiant palengvinti jos
vertinimą. Pareiškėjas su vietos projekto paraiška pateikia ir
privalomus pateikti dokumentus.
Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo
asmeniškai (vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio
asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju
išduodamas įgaliojimas, patvirtintas juridinio asmens vadovo
parašu ir antspaudu (jei toks yra).

Vietos projektų paraiškų
pateikimo būdas ir tvarka

Kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, faksu arba
elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais
adresais pateiktos vietos projektų paraiškos yra
nepriimamos.
Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos
originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma
ORIGINALAS ir vietos projekto paraiškos versija elektronine
laikmena. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas.
Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų
originalas turi būti įsegta į segtuvą.
Visas vietos projektų paraiškas, gautas po kvietime teikti
vietos projektų paraiškas nustatytos dienos ir valandos,
strategijos vykdytojas privalo atmesti, išskyrus nenugalimos
jėgos (force majeure) atvejus.

Vietos projektų paraiškų
rinkimo laikotarpis

Pagal II prioriteto 2.1. ir 2.2. priemones nuo 2014 m. vasario
19 d. 15:00 val. iki 2014 m. kovo 6 d. 16:00 val.
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Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
dokumentacija skelbiama šiose interneto
svetainėse: www.dvvg.lt ir www.nma.lt. Taip pat ją galima gauti adresu: M. K. Čiurlionio g. 80,
LT-66144, Druskininkai.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: M. K. Čiurlionio g. 80, LT-66144, Druskininkai.
Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi Druskininkų VVG darbuotojai:
projekto vadovas Alvydas Varanis, tel. 8 607 69631, vvg@druskininkai.lt;
projekto administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, tel. 8 615 84052, vvg@druskininkai.lt
projekto administratorius-konsultantas Artūras Skausmenis, tel. 8 607 69633, vvg@druskininkai.lt.
projekto finansininkė Laima Krancevičienė, tel. 8 607 69632, laima.kranceviciene@gmail.com.
___________________________
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