PATVIRTINTA
Biržų rajono vietos veiklos grupės
valdybos 2019 m. birželio 20 d.
posėdžio protokolu Nr. V-05

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6

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

Remiamos veiklos: 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.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
30 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: turizmo paslaugų kaime plėtra Biržų rajono VVG

teritorijoje.
Priemonės veiklos sritis skirta naujoms darbo vietoms kurti.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai ir fiziniai asmenys.

verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos
sritį „Parama su kaimo turizmu
susijusių paslaugų kūrimui ir
plėtrai“
Nr. LEADER-19.2SAVA-6.1

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 503,00 Eur;
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50
503,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
-iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos
projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai
įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams

2
asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje
Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo
(taikoma fiziniams asmenims);
-iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą
teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 200 503,00 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 2019 m. birželio 27 d. 9:00 val. iki 2019 m. rugpjūčio
26 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.

