
 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 25 

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

plėtros strategijos „Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023metų vietos plėtros strategija“ (toliau – 

VPS) priemonės veiklos sritį: 

VPS priemonės „Ekonominio 

gyvybingumo skatinimas“ 

veiklos srities „Parama žemės 

ūkio produktų perdirbimui ir 

realizavimui“ Nr. LEADER-

19.2.-SAVA-5.2. 

Remiamos veiklos:  

Priemonė skirta didinti ţemės ūkio konkurencingumą, uţtikrinti 

inovacijų diegimą ir gerinti ţemės ūkio ir maisto produktų 

gamybą,  didinti kaimo bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų konkurencingumą, skatinant bendradarbiavimą tarp 

skirtingų kaimo subjektų, maisto tiekimo grandinės organizavimą 

ir ţemės ūkio produktų perdirbimą. Šia veiklos sritimi siekiama 

įgyvendinti projektus, kurie kuria pridėtinę vertę kaimo 

vietovėje, sprendţia uţimtumo ir nedarbo problemas. 

Remiama veikla: 

 parama ţemės ūkio produktų (vaisių, uogų, darţovių, 

grybų ir augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) 

perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų  bei procesų 

diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės 

vertės, geresnės kokybės produktus; 

 ţemės ūkio produktų (vaisių, uogų, darţovių, grybų ir 

augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;  

 ţemės ūkio produktų (vaisių, uogų, darţovių, grybų ir 

augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi 

su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) 

plėtra. 

 kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede 

išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.   

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu 

pakeičiama ţemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė 

sudėtis. 

Žemės ūkio produktų rinkodara – ţemės ūkio produktų 

supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, 

etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir 

pardavimas. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs ţemės ūkio valdą ir ūkį 

savo vardu); 
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naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys;  

naujai įregistruoti, veiklos nevykdę arba veiklą vykdantys fiziniai 

asmenys. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 82 679,20  Eur  

didţiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

82 679,20 Eur (1,65 etatui). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: 

EURI lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ 
Nr. LEADER-19.2.-7 

Priemonė yra investicinio pobūdţio, skirta viešųjų erdvių ir 

pastatų, kuriuose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrinė,  

socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir įrengimui. Priemonė 

skirta gerinti gyvenamąją aplinką siekiant maţinti socialinę 

atskirti ir ekonominį atotrūkį, skatinant vietos gyventojų 

aktyvumą ir iniciatyvų kūrimąsi Skuodo rajone.  

Remiamos veiklos: 

 investicijos į visų rūšių maţos apimties infrastruktūrą 

(objektų, kuriuose teikiamos paslaugos – prekyviečių, 

bendruomenės namų, mokyklų, darţelių, aikščių ir kt. objektų – 

atnaujinimas ir tvarkymas).; 

 investicijos į kraštovaizdţio gerinimą.  

 
Galimi pareiškėjai: 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo 

bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, 

kultūros ir kt.) organizacijos; 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos; 

Skuodo rajono savivaldybės biudţetinės įstaigos; 

Skuodo rajono savivaldybės administracija. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 22 151,93  Eur  

didţiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

22 151,93 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: 

 EŢŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšos. 
 

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Kaimo tradicijų 

puoselėjimas, mokomųjų, 

švietėjiškų veiklų rėmimas“ 

veiklos sritis „Kultūros 

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.  
Galimi pareiškėjai: 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo 

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

išsaugojimas, sveikos 

gyvensenos ir aktyvaus poilsio 

skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-

SAVA-7.1. 

organizacijos; 

Skuodo rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 26 568,50  Eur  

didţiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 16 

095,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: 

 EŢŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 131 399,63 Eur iš EŢŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje 

www.skuodovvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Mokyklos g.6, D. Rūšupių k., Skuodo r.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. sausio 03 d 8 val. iki 2022 m. vasario 3 d. 

12 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai Skuodo VVG administracijoje adresu Mokyklos 

g. 6., D. Rūšupių k., Skuodo r. 

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

priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, 

patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo. 

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 16.00 val.  telefonais +370 672 71160,+370 672 71162. 

 

_____________________ 

http://www.skuodovvg.lt/

