
         

 

 

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3 

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:  

 „Novatoriško ūkio ir 

verslo kūrimas bei 

plėtra, efektyviai 

panaudojant turizmo 

potencialą ir kitus 

vietos išteklius“  

Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-7 

Parama teikiama projektams, demonstruojantiems novatoriškos ūkinės veiklos 

galimybes, kurias atskleidžia efektyviai ir tausiai panaudojami turizmo ir kiti vietos 

ištekliai:  

 verslo pradžiai; 

 verslo kūrimui ir plėtrai. 

Parama teikiama fizinių asmenų, ūkininkų ir verslininkų projektams, kuriais 

kuriamos naujos verslo nišos, atitinkančios teritorijos specifiką ir didinančios vietos 

išteklių vertę vietos bendruomenei. Pagal šią priemonę remiamų verslo projektų 

pavyzdžiai: naujų gaminių iš vietos žaliavų gamyba (pvz., dekoratyvinių baldų 

gamyba panaudojant vietos medžiagas ir kt.), naujų paslaugų sukūrimas panaudojant 

vietos išteklius (pvz., šunų viešbučio steigimas netoli Druskininkų kurorto, 

netradicinių nakvynių organizavimas ir kt.), taip pat kitos iniciatyvos, padedančios 

pasiekti priemonės tikslą. 
Priemonės aprašymas VPS 9 dalyje „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. Priemonė 

priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių. 

Galimi pareiškėjai:  

 fiziniai asmenys, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Druskininkų VVG 

teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus); 

 juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, registruoti ir veiklą 

vykdantys VVG teritorijoje; 

 ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravę žemės ūkio 

valdą ir ūkį Druskininkų VVG teritorijoje.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 210 000,00 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur 

 70 proc., kai fizinis ar juridinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; 

 50 proc., kai fizinis arba juridinis asmuo atitinka mažai ir vidutinei įmonei 

keliamus reikalavimus. 

 50 proc., kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 210 000,00 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. gruodžio 28 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 12 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.  Jeigu tinkamas 

pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką 
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teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas 

tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis 

antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir 

pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas 

laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz. paštu, per 

kurjerį, el. paštu), yra nepriimamos. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės 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 Jazepčikaitė-Gaidienė), +370 607 

69632 (Laima Krancevičienė). 

 Elektroniniu paštu vvg@druskininkai.lt. 

 VPS vykdytojos buveinės adresu M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai. 
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