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Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 01
TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
________________________________________________________________________________
Adresas, kuriuo galima gauti informacijos: Sedos g. 6, Telšiai., Tel./faks. 8-444-51951; už
informacijos teikimą atsakingi asmenys: Virginija Jasevičienė, tel.: 861657746, el. paštas:
tavi@tavi.lt; Sandra Valentinavičienė, tel.: 861638484, el. paštas: s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt;
Birutė Baltuonienė, tel.: 861657986, el. paštas: b.baltuoniene@telsiuvvg.lt.
Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:
„Vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“
Strategijos pavadinimas
Strategijos prioritetas (-ai)
II PRIORITETAS. Visuomeninės paskirties pastatų
atnaujinimas
pritaikant
juos
bendruomenės
poreikiams.
III PRIORITETAS. Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus.
Pagrindiniai Strategijos tikslai
II Prioriteto bendrasis tikslas – kurti patrauklią
aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijoje turint
patrauklesnius ir modernesnius kaimus.
III Prioriteto bendrasis tikslas – kurti patrauklią
aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijoje turint
patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės),
veiklos sritis (-ys)

II PRIORITETAS
2.1.Priemonė.
Viešosios
paskirties
pastatų
rekonstrukcija, remontas, aplinkos sutvarkymas bei
NVO materialinės bazės stiprinimas;
2.2.Priemonė. Kaimo vietovėse svarbių statinių
rekonstravimas, remontas.
III PRIORITETAS
3.1. Prieigų prie vandens telkinių, parkų ir poilsio
zonų įrengimas ir sutvarkymas.
3.2. Sporto aikštynų, salių įrengimas ir sutvarkymas,
materialinės bazės stiprinimas.
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3.3. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas.
3.4. Tradicinių amatų dirbtuvių, kiemelių kūrimas.
Kvietimui teikti vietos
skiriama 5 631 500 Lt lėšų.

projektų

paraiškas

II PRIORITETAS.
Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos
projektus suma:
Maksimali paramos suma vienam projektui - iki
150 000 Lt.
Paramos intensyvumas iki 90 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų.
III PRIORITETAS

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti
vietos
projektus,
suma,
paramos
lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo
būdas

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos
projektus suma:
Maksimali paramos suma vienam projektui - iki
150 000 Lt.
Paramos intensyvumas iki 90 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų.
Išlaidų apmokėjimo būdas:
- pagal išlaidų kompensavimo su avansu
mokėjimo būdą: gali būti taikomas juridinių
asmenų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymas bei kitų juridinių
asmenų įgyvendinamiems viešojo pobūdžio (ne
pelno) vietos projektams. Avanso dydis vietos
projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 20
procentų paramos lėšų, skirtų vietos projektui
įgyvendinti sumos. Jei vietos projekto vykdytojui
numatyta finansuoti PVM suma, finansuojama iš tam
tikslui skirtų Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Ministerija) bendrųjų biudžeto asignavimų, avanso
dydis negali būti didesnis nei 20 proc. paramos ir
PVM, kuris apmokamas iš šiam tikslui skirtų
Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų,
sumos;
- pagal išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą:
gali būti taikomas juridinių asmenų įgyvendinamiems
vietos projektams finansuoti.
Pagal II PRIORITETĄ „Visuomeninės paskirties
pastatų atnaujinimas pritaikant juos bendruomenės
poreikiams“.
Paramos gali kreiptis: kaimo bendruomenės,
nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje
įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys,
savivaldybė.
Pagal III PRIORITETĄ „Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas atnaujinant ir išsaugant kaimo
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo komponentus“.
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Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas
ir tvarka

Vietos projektų paraiškų rinkimo
laikotarpis

Paramos gali kreiptis: kaimo bendruomenės,
nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje
įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys,
savivaldybė.
Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo
asmeniškai (vietos projekto paraišką gali įteikti
juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas
juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks
yra). Kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku,
įteiktos pašto kurjerio, faksu arba elektroniniu paštu)
arba kitais adresais pateiktos vietos projektų
paraiškos yra nepriimamos.
Pareiškėjai vietos projektų paraiškas pateikia
tinkamai užpildytas, pateikiant teisingą ir išsamią
informaciją, lietuvių kalba, surinktą kompiuteriu ir
atspausdintą.
Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto
paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje
nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos
kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma
KOPIJA ir vietos projekto paraiškos elektroninė
versija (kompaktinėje plokštelėje CD). Kiekvienas
bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos
vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir
kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.
Kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas
turi būti sunumeruotas, pasirašytas pareiškėjo vadovo
ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks
yra).
nuo 2010 – 12 - 09 8.00 val.
iki
2011 -02 - 28 15.00 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse
www.telsiuvvg.lt, www.nma.lt . Taip pat juos nemokamai galima gauti Sedos g. 6, III aukštas,
87112 Telšiai.
Vietos projektų paraiškos priimamos: Sedos g. 6, III aukštas, 87112 Telšiai. Kontaktiniai telefonai:
8-444-51951, 861657746 – Virginija Jasevičienė, 861638484 – Sandra Valentinavičienė.
___________________________

