PATVIRTINTA
Biržų rajono vietos veiklos grupės
valdybos 2020 m. birželio 22 d.
posėdžio protokolu Nr. V-05

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11

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):
Remiamos veiklos:
Siekiant kurti VVG teritorijos pridėtinę vertę ir ją pristatyti, plėsti
paslaugų turistams asortimentą, numatoma remti inovacines veiklas,
leidybą, švietėjišką veiklą, skirtas krašto savitumo, tradicijų,
kultūrinių vertybių pristatymui. Priemonė remia tradicinio meno ir
amatų plėtojimo, nematerialaus paveldo puoselėjimo iniciatyvas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO ir kiti viešieji juridiniai
VPS priemonė „Kultūros savitumo asmenys (kaimo muziejai, bibliotekos, kultūros centro filialai ir kt.).
išsaugojimas,
tradicijų Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20000,00 Eur,
tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2- didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
10000,00 Eur
SAVA-4

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 80 proc., kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
iki 95 proc., kai vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime
nėra materialusis turtas: esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla,
t.y. veiklos projektams.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
„Kaimo Remiamos veiklos:

VPS
priemonės
infrastruktūros
atnaujinimas“
veiklos
sritis
„Parama
investicijoms
į
laisvalaikio
infrastruktūros, viešųjų erdvių
sutvarkymą
bei
pritaikymą
gyventojų
poreikiams“
Nr.
LEADER-19.2-7.2

Viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio,
sporto ir kultūrine veikla kaime gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti,
viešųjų erdvių sutvarkymui bei jų pritaikymui gyventojų poreikiams,
jaunimui patrauklių, naujoviškų laisvalaikio užimtumo galimybių
sudarymas, įrengiant ar sutvarkant viešąsias erdves.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO ir kiti viešieji juridiniai
asmenys.
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Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 108752,00 Eur,
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
30000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 128752,00 Eur iš 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 2020 m. liepos 13 d. 9:00 val. iki 2020 m. rugsėjo 4
d. 16:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Janonio
g. 2, Biržai. 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). Vietos projektų paraiškos,
pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali
būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo
dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to
neregistruojamos.
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 oficialus vertimų biuro, įmonės ar
vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
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. (8 610) 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. (8 450)
31551.

