KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 27

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

„Ekonominio
skatinimas“
srities
„Parama

priemonės

gyvybingumo
veiklos

alternatyviųjų žemės ūkio veiklų
vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.SAVA-5.1.

Remiamos veiklos:
Priemonė skirta smulkių kaimo verslo įmonių ekonominio
gyvybingumo skatinimui, bendruomeniniam ir kitų organizacijų
verslumui vystytis, socialiniam verslui kurti ir plėtoti kaimo
vietovėse.
Priemone
siekiama
didinti
smulkių
verslų
kaime
konkurencingumą ir ekonominį gyvybingumą, mažinti atotrūkį
nuo miesto ir kaimo, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas
kaimuose.
Remiama veikla - parama smulkiam verslui, nesusijusiam su
žemės ūkio veikla, kaime pradėti ir plėtoti, apimančiam įvairius
ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą,
perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant
paslaugas žemės ūkiui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Fiziniai ir juridiniai asmenys
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 58 542,55Eur
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti:
kai teikiamas privataus, NVO, bendruomeninio verslo projektas -

didžiausia paramos suma vietos projektui negali būti didesnė
kaip 47 000,00 Eur (1 etatui).
kai teikiamos socialinio verslo projektas – didžiausia paramos
suma vietos projektui negali būti didesnė kaip 132 000,00 Eur (3
etatams).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95
proc.
Finansavimo šaltiniai:
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 58 542,55 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto 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. gegužės 6 d. 8 val. iki 2022 m. birželio 6 d.
12 val.
Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba
įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Tinkamas vietos projektų paraiškų pateikimo būdas laikomas vietos projekto paraiškos pateikimas el.
paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška su priedais siunčiama VPS vykdytojai
elektroniniu paštu, adresu 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.
_____________________

