
 

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 30 

 

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 priemonė „Sumanus kaimas“ 

Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4 

Remiamos veiklos:  

Remiami sumanūs, pajamas generuojantys verslo projektai 

ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti. Parama teikiama paslaugų 

kūrimui ir plėtrai, produktų gamybai ir perdirbimui, diegiant 

inovatyvius sprendimus, užtikrinant energetinę nepriklausomybę 

per atsinaujinančių išteklių naudojimą ir gamybą, tausojant 

gamtos išteklių vartojimą. 

Remiamos investicijos:  

Infrastruktūros tvarkymo, įrengimo darbai, įranga, technika, 

priemonės, įvairios paslaugos, susijusios su paslaugų teikimu ir 

produktų gamyba, perdirbimu. Investicijos turi prisidėti prie 

aplinkos apsaugos ir klimato kaitos pokyčių švelninimo.  

Numatomi šie pokyčio matavimo rodikliai:  

1. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažėjimas dėl diegiamų aplinkos apsaugos ir klimato kaitos 

švelninimo priemonių;  

2.  Sukurtų ir įdiegtų sumanių technologijų ir techninių 

sprendimų, susijusių su aplinkos/klimato srities veikla skaičiaus 

didėjimas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Skuodo rajone (išskyrus miestą)  registruoti fiziniai ir juridiniai 

asmenys. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000,00 Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti: 
200 000,00 Eur 

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 

dalis gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo 
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pobūdžio.  

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 

dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio 

verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo 

vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio 

verslo gairės), nuostatas, pobūdžio;  

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 

dalis gali sudaryti iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai 

vietos projektas yra bendruomeninio, kaip tai apibrėžta 

Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, 

atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio. 

Finansavimo šaltiniai: 

 EURI lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00 Eur iš EURI lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje 

www.skuodovvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu: Birutės g. 8, Skuodas. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 29 d. 8 val. iki 2023 m. gegužės 3 d. 

12 val.  

Paraiška turi būti  pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiama elektroniniu paštu 

skuodasvvg@gmail.com. 

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 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/

