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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22 

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 

m.“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is): 

VPS priemonės „Sumanių 

verslumo iniciatyvų 

įgyvendinimas“ veiklos sritis 

„Parama socialinio verslo 

kūrimui ir plėtrai“  Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.2 

Remiamos veiklos: numatoma remti socialinio verslo kūrimą ir 

plėtrą. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai*: NVO ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys: 

1) įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą arba Lietuvos Respublikos 

asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį; 

2) labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;     

3) religinės bendruomenės ir bendrijos, esančios NVO, 

veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių 

organizacijų plėtros įstatymą; 

4) bendruomeninės organizacijos, atitinkančios Lietuvos 

Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą; 

5) privatūs juridiniai asmenys, kurių steigime ir (ar) 

valdyme dalyvauja viešieji juridiniai asmenys, įvardyti 1-4 

punktuose, ir kurie valdo ne mažiau kaip 51 proc. akcijų, pajų ar 

kitokių dalyvavimą juridinio asmens kapitale žyminčių kapitalo 

dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, 

balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi ne 

mažiau kaip 51 proc. visų juridinio asmens dalyvių balsų (turi 

sprendžiamąją galią). 

 

* Pareiškėjas turi atitikti Socialinio verslo vykdymo gairėse 

numatytas nuostatas. 
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Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 183 178,00 Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 183 

178,00  Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

- iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo 

vykdymo gairių nuostatas, pobūdžio; 

-  iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo 

gairių nuostatas, pobūdžio. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonės „Sumanių 

verslumo iniciatyvų 

įgyvendinimas“ veiklos sritis 

„Parama bendruomeninio 

verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.1  

Remiamos veiklos: numatoma remti bendruomeninio verslo 

kūrimą ir plėtrą, mažinant kaimo gyventojų socialinę atskirtį. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 000,00 Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

70 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai 

vietos projektas yra bendruomeninio verslo pobūdžio, kaip 

apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemones gairėse, patvirtintose 

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”. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 253 178,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) 

www.birzuvvg.lt ir http://www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Janonio g. 2 Biržai. 

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 20 d. 9:00 val. iki 2023 m. 

balandžio 18 d. 16:00 val.  

 

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas – pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

paraišką siunčiant elektroniniu paštu birzur.vvg@gmail.com. Vietos projekto paraiška atsiųsta po 

kvietimo galiojimo pabaigos t.y. po 2023 m. balandžio 18 d. 16:00 val., bus laikoma pateikta pavėluotai, 

todėl nebus registruojama. 

Vietos projektų paraiškos, pateiktos pavėluotai, ar kitu kvietime nenurodytu būdu (pvz., paštu, per 

kurjerį ir pan.), yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai ir (arba) 

netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas informuojami, 

mailto:birzur.vvg@gmail.com
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kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos pavėluotai ir (arba) netinkamu būdu, dėl to 

neregistruojamos. 

Paraiška ir jos 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. 

Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto 

asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

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 Biržų 

rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt. Už 

informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija 

Ridlauskienė, mob. tel. +370 610 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. +370 450 

31551. 


