PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus
pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023
metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
Remiamos veiklos:
- mokymų (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo kaimo plėtros
procesuose, lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės
organizavimo, perdirbimo ir kitomis temomis, susijusiomis su vietos plėtros
strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu) organizavimas;
- gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama
susipažinti su Lietuvos ir užsienio šalių gerąją patirtimi (verslumo, socialinio
verslumo, inovacijų taikymo, lyderystės, kooperacijos, trumpos maisto
Vietos projektų pareiškėjų ir
tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitose su vietos plėtros
vykdytojų mokymas, įgūdžių
strategijos priemonių įgyvendinimu susijusiose srityse), organizavimas.
įgijimas
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kelmės rajone (išskyrus miestą)
LEADER-19.2-SAVA-3
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (nevyriausybinės
organizacijos) pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, Viešųjų įstaigų,
Labdaros ir paramos fondų įstatymą.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 771 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 771 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos.
Remiamos veiklos:
- investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (objektų, kuriuose
teikiamos paslaugos – prekyviečių, bendruomenės namų, mokyklų, darželių,
aikščių ir kt. objektų – atnaujinimas ir tvarkymas);
- investicijos į kraštovaizdžio gerinimą.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Pagrindinės
paslaugos
ir  Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir
kaimų atnaujinimas kaimo kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
vietovėse
 Kelmės rajono savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės,
LEADER-19.2-SAVA-9
teikiančios viešąsias paslaugas ir kitos biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 58 528 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 29 264 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos
Kaimo tradicijų puoselėjimas, Remiamos veiklos:
mokomųjų, švietėjiškų veiklų - Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno
puoselėjimo veiklų organizavimas;
rėmimas
- Tradicinių švenčių ir kitų renginių organizavimas;
LEADER-19.2-SAVA-8
veiklos sritis
- Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, senjorų ir pan.) ir (arba) interesų
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Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, sveikos
gyvensenos ir aktyvaus poilsio
skatinimas
LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kaimo tradicijų puoselėjimas,
mokomųjų, švietėjiškų veiklų
rėmimas
LEADER-19.2-SAVA-8
veiklos sritis
Laisvalaikio ir turizmo veiklų
skatinimas saugomose
teritorijose LEADER-19.2SAVA-8.2

Jaunimo užimtumo ir
integravimosi į vietos
bendruomenes veiklų
rėmimas
LEADER-19.2-SAVA-5
veiklos sritis
Parama jaunimo verslumo
iniciatyvų kūrimuisi
LEADER-19.2-SAVA-5.2

grupių klubų ir centrų kūrimas ir (arba) veiklų vykdymas.
- Neformalaus švietimo veiklų vykdymas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir
kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
Kelmės rajono savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės, teikiančios
viešąsias paslaugas ir kitos biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 018 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 39 018 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas
prekes ir kitą ilgalaikį turtą);
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas
nėra ilgalaikis turtas).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos
Remiamos veiklos:
- istorinę, architektūrinę ir (arba) kitokią vertę turinčių saugomų objektų ir
(arba) gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų
kraštovaizdžio komponentų tvarkymas, siekiant panaudoti minėtus objektus
laisvalaikio ir turizmo plėtrai;
- visuomenės informavimo ir mokymo priemonių, susijusių su remiamoje
veikloje minėtais objektais vykdymas siekiant skatinti ir plėtoti laisvalaikio ir
turizmo veiklas Kelmės rajone.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir
kitos nevyriausybinės organizacijos;
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
 Kelmės rajono savivaldybės administracija, jos įstaigos ar įmonės,
teikiančios viešąsias paslaugas ir kitos biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 632 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 14 632 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas
prekes ir kitą ilgalaikį turtą);
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas
nėra ilgalaikis turtas).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos
Remiamos veiklos:
- investicijos į jaunimo verslumo iniciatyvas.
- investicijos į žmogiškuosius išteklius;
- investicijos į sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklų vykdymą.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir
kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 Kelmės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 509 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 19 509 Eur.
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Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas
prekes ir kitą ilgalaikį turtą);
iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas
nėra ilgalaikis turtas).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 180 458 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.kelmevvg.lt ir
www.nma.lt, taip pat Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 2a,
Kelmė.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 25 d. 8.00 val. iki 2018 m. birželio 22 d.
15.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu
Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai
pareiškėjo arba 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 (pvz., paštu,
per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.
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 72 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto
partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo
dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

