
 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 23 

Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo 

vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemonės „Kaimo 

tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis: 

1. „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1. 

2. „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2 

„Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos 

gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas“Nr. LEADER-19.2.-

SAVA-7.1. 

 

Remiamos veiklos:  

  Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų 

meno puoselėjimo veiklų organizavimas; 

Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas; 

Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir 

(arba) interesų grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų 

vykdymas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

 Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (sporto, kultūros ir kt.) 

organizacijos; 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos. 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 49 794,50 Eur  

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

16 095,00Eur 
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos 



2 

 

„Laisvalaikio ir turizmo veiklų 

skatinimas saugomose 

teritorijose“ Nr. LEADER-19.2.-

SAVA-7.2 

 

Remiamos veiklos:  

Investicijos į kaimo kultūros ir gamtos paveldo objektus 

(istorinę, architektūrinę ir (arba) kitokią vertę turinčius saugomus 

objektus), skatinant aktyvaus poilsio ir turizmo veiklas; 

Investicijos į kraštovaizdžio gerinimą (gamtos paveldo objektų, 

vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio 

komponentų tvarkymas), skatinant aktyvaus poilsio ir turizmo 

veiklas.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos; 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos; 

Skuodo rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos; 

Skuodo rajono savivaldybės administracija. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 104,40  Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

19 552,20 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  iki 80 

proc. kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio. 

Finansavimo šaltiniai EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 88 898,90 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami  šioje  interneto svetainėje  

www.skuodovvg.lt . 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 1  d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 6 

d. 12.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Mokyklos g.6, Didžiųjų Rūšupių k., Skuodo rajonas. 

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto 

asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to 

juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Kitokiu  būdu ( pav. paštu, per kurjerį) 

pateiktos paraiškos nepriimamos. 

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 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 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo 

dienomis nuo 8.00 val. iki 14.30 val.  telefonais +370 672 71160,+370 672 71162. 

http://www.skuodovvg.lt/

