
Biržų rajono vietos veiklos grupės
planas 2020 m.
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• Pareiškėjai – NVO 

• Paramos lyginamoji dalis: iki 95 proc.;

• Maksimali parama vienam projektui- 100 000 
Eur;

• Planuojamas projektų skaičius –2, darbo 
vietų skaičius 4.

Parama bendruomeninio  verslo kūrimui 
ir plėtrai (III-IV ketv.)

Numatoma remti bendruomeninio verslo kūrimą ir 
plėtrą, mažinant kaimo gyventojų socialinę atskirtį.

Bendruomeninis verslas – tai bendruomenės
sugalvota veikla(verslas), iš kurios gaunamos
pajamos ir jos naudojamos patirtoms sąnaudoms
padengti ir tolesniam bendruomenės verslui plėtoti.
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Priemonės veiklos sritis kurianti darbo vietas



• Pareiškėjai – NVO ir kiti vieši juridiniai asmenys, 
privatūs juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis:

• 95 proc. - kai pareiškėjas NVO ar kitas viešas 
juridinis asmuo;

• 80 proc. – kai pareiškėjas privatus juridis asmuo. 

• Maksimali parama vienam projektui- 50 000Eur

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 2 vietos 
projektams, darbo vietų skaičius 2.

Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai
(III, IV ketv.)

Socialinis verslas gali būti orientuotas į
socialinės integracijos didinimą, pažeidžiamų
socialinių grupių problemų sprendimą, geresnį
sveikatos priežiūros, švietimo ir įdarbinimo,
globos ir būsto paslaugų teikimą, taip pat
aplinkosaugos problemų sprendimą. Todėl
numatoma remti socialinio verslo kūrimą ir
plėtrą.
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Priemonės veiklos sritis kurianti darbo vietas



• Pareiškėjai – NVO ir kiti vieši juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis - 80 proc.;

• Maksimali parama vienam projektui- 36 000 Eur;

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 3 vietos 
projektams.

Parama investicijoms į laisvalaikio 
infrastruktūros, viešųjų erdvių 
sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų 
poreikiams (III ketv.)

Parama teikiama: 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.
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Įtraukti poraštę 5

VEIKLŲ PROJEKTAI



• Pareiškėjai – NVO ir kiti vieši juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis – iki 95 proc.;

• Maksimali parama vienam projektui- 5 067,00 Eur;

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 2 vietos 
projektams.

Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų 
paslaugų kūrimas ir plėtra (II ketv.)

Parama teikiama socialinėms, kultūrinėms,
pažintinėms, turiningą laisvalaikį, papildomą
ugdymą kuriančioms veikloms.
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• Pareiškėjai – NVO ir kiti vieši juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis - iki 95 proc.;

• Maksimali parama vienam projektui- 10 000 Eur;

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 2 vietos 
projektams.

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 
tęstinumas (IV ketv.)

Priemonė remia tradicinio meno ir amatų
plėtojimo, nematerialaus paveldo
puoselėjimo iniciatyvas.
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PROJEKTAI  VERSLUI

Įtraukti poraštę 8



• Pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis – 70 proc.; 

• Maksimali parama vienam projektui- 50 000 Eur

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 2 vietos 
projektams, darbo vietų skaičius 2.

Nišinių žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra, 
(III, IV ketv.)
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Priemonė kurianti darbo vietas

Parama teikiama nišinei žemės ūkio veiklai kurti
arba plėtoti įskaitant produktų perdirbimą.

Nišiniai žemės ūkio verslai – tai
savitas žemės ūkio sektorius, apimantis
gamybos plėtrą nepagrindinėse ar naujai
įsisavinamose žemės ūkio gamybos šakose
(vaistažolių bei prieskoninių augalų ūkius,
triušininkystę, bitininkystę, kalakutų, stručių, bei
kitus panašius ūkius).



• Pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis – 70 proc.; 

• Maksimali parama vienam projektui- 45 000 Eur

• Planuojama parama– ne mažiau, kaip 2 vietos 
projektams, darbo vietų skaičius 2.

Parama ne žemės ūkio vietos verslui 
kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti (III, IV 
ketv.)

10

Priemonės veiklos sritis kurianti darbo vietas

Veiklos sritis didina kaimo gyventojų užimtumą,
skatinant verslo iniciatyvas kurti naujas ir išlaikyti
esamas darbo vietas, kuria palankią aplinką
smulkaus verslo kūrimui ir plėtrai.
Parama teikiama verslo pradžiai ir (arba)
plėtrai: įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų
gamybai, atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimui, paslaugų teikimui, įskaitant
paslaugas žemės ūkiui.



KONTAKTAI

11

www.birzuvvg.lt

https://www.facebook.com/birzuvvg/

El.p. info@birzuvvg.lt, tel.: 8 610 61709
El.p. vaida.s@birzuvvg.lt, tel.:8 618 89402
El.p. giedre.v@birzuvvg.lt
_________________
Adresas: J.Janonio g. 2, Biržai
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