
         

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

Druskininkų vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:  

„Regioninių produktų 

kūrimas panaudojant 

krašto kultūros ir 

istorijos paveldą“  

Nr.  LEADER-19.2-

SAVA-8 

Priemonė skirta:  

- regioninių produktų sukūrimui (konkretiems vietos gaminiams, nematerialiems kultūros ir 

istorijos paveldo, produktams, kuriais prisidedama prie vietos gyventojų verslumo skatinimo, 

krašto unikalumo atskleidimo, turistinio patrauklumo didinimo, turizmo paslaugų įvairovės 

didinimo); 

-  regioninių produktų ženklinimo bei kokybės palaikymo sistemos sukūrimui,  

- priemonių, padedančių profesionaliai kurti regioninius produktus, sukūrimui (kūrybinės 

stovyklos, sesijos, plenerai, kitos iniciatyvos).  

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos 

projekto idėjos aprašymas“ pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, 

uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas 

atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas. Priemonės aprašymas VPS 9 dalyje 

„VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. 

Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių. 

Kaimo bendruomenės ir kitos NVO, registruotos Druskininkų savivaldybėje ir veiklą vykdančios 

VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 21 090,00  Eur, didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti 7000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

„Kaimo gyventojams 

skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų ir susijusios 

infrastruktūros 

gerinimas“  

Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 

Priemonė skirta: 

- socialinio arba bendruomeninio verslo pagalba įveiklinti kaimo bendruomeninėms 

organizacijoms priklausančias patalpas, kurti darbo vietas, mažinti kaimo gyventojų socialinę 

atskirtį ir skurdą. Parama skirta įgalinti vietos projektų pareiškėjus imtis socialinio arba 

bendruomeninio verslo – siekiant socialinės arba bendruomeninės naudos galima įsigyti 

reikiamą įrangą ir techniką ūkinei veiklai vykdyti ir paslaugoms teikti; 

- padėti kaimo bendruomenėms ir kitoms kaimo vietovėse veikiančioms NVO bei kitiems 

socialinio verslo subjektams geriau panaudoti vietos išteklius, kaimo vietovėse esančius 

viešuosius pastatus erdves ir taip užtikrinti kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, 

kultūrinei veiklai reikšmingų paslaugų prieinamumą, edukacinių programų ir kitų paslaugų 

populiarinimą kaimo vietovėse. 

Priemonę įgyvendinančių projektų pavyzdžiai: socialiniam arba bendruomeniniam verslui 

vykdyti reikalingos gamybos priemonių įsigijimas ir infrastruktūros gerinimas; socialinių 

paslaugų įvairovės didinimas, vietos paslaugų populiarinimas, edukacinės programos, verslų 

organizavimas ir kiti projektai, kuriais prisidedama prie priemonės tikslo įgyvendinimo.  

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Kaimo bendruomenės ir kitos NVO, taip pat kiti socialinio verslo subjektai. Tinkamais paramos 

gavėjais gali būti tik Druskininkų savivaldybėje registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys 

subjektai (asmenys). Privatūs juridiniai asmenys, teikiantys socialinio verslo projektus privalo 

būti registruoti VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 284 958,00 Eur,  didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti 95 000,00 Eur 
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Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

 iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip 

apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo 

gairių nuostatas, pobūdžio; 

 iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo, 

atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

„Bendradarbiavimas 

vykdant regioninių 

produktų rinkodarą ir 

kuriant maisto grandinę 

„nuo lauko iki stalo“  

Nr. LEADER-19.2-

SAVA-10 

Priemonė skirta vietos ekonomikai stiprinti sukuriant vietos produkcijos gamintojams naujas 

galimybes pelningai realizuoti savo produkciją. Siekiant užtikrinti regioninių produktų 

rinkodaros vykdymą ir užmegzti tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų turi būti atlikta 

daug organizacinių darbų, kuriuos su viešąja parama gali atlikti socialinio, bendruomeninio, 

NVO ar privataus verslo subjektai. Pagal šią priemonę remiamas kooperuotas vietos produkcijos 

(pvz., žemės ūkio produktų, amatininkų dirbinių, kulinarinio paveldo gaminių ir kt. vietos 

produktų) supirkimo ir/arba surinkimo, fasavimo, saugojimo ir pardavimo Druskininkų kurorte 

ir kitose pelningose rinkose organizavimas;  savaitinio vietos produkcijos turgaus Leipalingyje 

organizavimas ir kitos iniciatyvos, padedančios pasiekti priemonės tikslą. 

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Kaimo bendruomenės ir kitos NVO, taip pat kiti socialinio verslo subjektai, privatūs juridiniai ir 

fiziniai asmenys. Tinkamais paramos gavėjais gali būti: 

- Tik Druskininkų savivaldybėje registruoti ir VVG teritorijoje veiklą vykdantys subjektai 

(asmenys) - taikoma NVO, bendruomenėms ir kitiems socialinio verslo subjektams (išskyrus 

privatiems juridiniams asmenims).  

- Fiziniai asmenys, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą VVG teritorijoje;  

- Ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį 

VVG teritorijoje;  

- Labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, registruotos VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 120 035,00 Eur, didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti 60000,00 Eur 

 iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip 

apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo 

gairių nuostatas, pobūdžio; 

 iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo, 

atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio; 

 iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio ir 

jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus; 

 iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio ir 

jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

„Bendradarbiavimo 

tinklų ir savanoriškos 

veiklos organizavimas 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-

5 

Remiamos veiklos: savanoriškos veiklos programų rengimas ir įgyvendinimas, tematinių 

bendradarbiavimo tinklų (pvz., saugios kaimynystės, verslių bendruomenių, aplinką 

puoselėjančių ir tausojančių, sveiką gyvenimo stilių puoselėjančių ir sportą propaguojančių 

bendruomenių) kūrimas ir veiklos organizavimas visoje VVG teritorijoje.  

Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

 NVO registruotos Druskininkų VVG teritorijoje arba Druskininkų savivaldybėje ir 

vykdančios veiklą Druskininkų VVG teritorijoje,  

 Savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir kitos 

biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą Druskininkų VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 042,00 Eur, didžiausia galima parama vienam 

vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 446 125,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.dvvg.lt,  taip pat VPS vykdytojos 

būstinėje adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., LT- 66492, Druskininkų savivaldybė. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 11  d. 9 val. iki 2020 m. rugpjūčio 11 d. 16 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas 

asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., LT- 66492, Druskininkų savivaldybė. 

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 (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens 

vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). 

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti 

lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į 

lietuvių kalbą. 

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 69 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 Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Viečiūnų sen., 

LT- 66492, Druskininkų savivaldybė. 

 

http://www.dvvg.lt/
mailto:vvg@druskininkai.lt

