Pranešimas „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 m.
vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“

Šios konferencijos tikslas — pristatyti bendruomenių inicijuotų viensektorių kaimo
vietovių vietos plėtros strategijų, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonę „LEADER“. Pagal šią priemonę patvirtinta „Telšių ir Rietavo savivaldybių
vietos plėtros 2014-2020 m. strategija“, kurios įgyvendinimui 2016 m rugpjūčio 24 d. buvo
pasirašyta paramos sutartis Nr. 42VS-KE-15-1-06740. Paramos suma šiai Vietos plėtros strategijai
(toliau – VPS) įgyvendinti numatytas 3 113 574,00 Eur Įgyvendinimo terminas: 2016-06-17 iki 202308-31. Įgyvendinimo vieta: Telšių rajonas (be Telšių miesto) ir Rietavo savivaldybė ( be Rietavo
miesto).
Patvirtintoje Strategijoje numatyti 3 prioritetai: Prioritetas Nr. 1 „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse
plėtojimas“ ; Prioritetas Nr. 2 „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“; 3 prioritetas — „Kaimo

vietovių patrauklumo didinimas“.
Kiekvienas prioritetas turi numatytas priemones bei veiklos sritis, pagal kurias ir bus kviečiama
teikti projektų paraiškas paramai gauti. Šiek tiek plačiau pristatysime prioritetus ir veiklos sritis.
Didžioji dalis strategijos lėšų numatyta 1 prioriteto įgyvendinimo priemonėms, kuriomis bus
kuriamos darbo vietos. Paminėtina priemonė: Ne žemės ūkio verslo plėtra“, ir šiai priemonei
vykdyti numatytos dvi veiklos sritys. Viena — parama ne žemės ūkio verslui pradėti, kita —
parama ne žemės ūkio verslui plėtoti. Pagal pirmąją veiklos sritis bus remiami projektai, skirti ne
žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse pradėti, kiti – plėtoti, įskaitant produktų
gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt. Projektais turi būti kuriamos darbo vietos, ypač
jaunimui iki 40 metų. Tinkami paramos gavėjai privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma.
Didžiausia paramos suma vietos projektui eurais numatoma suma 48 900,00. Šioje priemonėje
planuojama įgyvendinti per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį 26 projektus ir sukurti 26
darbo vietas. Pirmam prioritetui numatyta dar ir kita priemonė — „Žemės ūkio verslo plėtra“. Šios
priemonės veiklos sritis — „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ Veiklos sritimi remiami projektai,
skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant
produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar)
rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, naujų inovacijų diegimas. Tinkami
paramos gavėjai — privatus juridinis asmuo arba fizinis asmuo. Didžiausia paramos suma vietos
projektui eurais numatoma iki 48 900,00. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama
įgyvendinti 9 projektus ir sukurti 13 darbo vietų. Pirmojo prioriteto didžiausias iššūkis tiek mums,
tiek paramos gavėjams - tai priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, skirta socialiniam
verslui vykdyti. Šios priemonės projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas
paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančius kaimo
ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos.
Didžiausia paramos dalis vienam projektui — 39100 Eur. Planuojama įgyvendinti 4 projektus ir
sukurti 4 darbo vietas.
Strategijos 2 prioritetas „„Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“, skirtas šio laikotarpio vienai iš
prioritetinių tikslo grupių — jaunimui.

VPS priemonė „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“. Šia priemone didžiausias dėmesys bus

skirtas paslaugų, skirtų jaunimui, kūrimui bei plėtojimui, didinant jų įvairovę ir prieinamumą.
Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos. Pagal priemonę numatyta įgyvendinti 5
projektus, darbo vietų sukurta nebus. Vieno projekto maksimali paramos vertė — 2900 Eurų.
3 prioritetas — „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“. VPS priemonė „Parama atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui. Veiklos sritimi remiami
projektai, investuojantys į energijos išteklių panaudojimo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo
priemones. Tinkami paramos gavėjas — viešasis juridinis asmuo ( NVO, viešoji įstaiga,
bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga). Planuojama įgyvendinti keturis projektus .Vieno
projekto maksimali paramos vertė — 39100 Eurų.
VPS priemonė „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ . Šiai priemonei įgyvendinti numatytos
atskiros veiklos sritys. Viena jų — Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“. Pagal priemonės
veiklos sritį remiama viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas; kaimo vietovei
svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nuostatomis. Tinkami paramos gavėjai — VVG teritorijoje registruoti ir veiklą
vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys. Planuojama įgyvendinti penkis projektus .Vieno
projekto maksimali paramos vertė — 47 200 Eurų.
Veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ skirta
investuoti į kaimo vietovių kultūros paveldo, gamtos paveldo ir kraštovaizdžio infrastruktūrą. Pagal
veiklos sritį numatoma įgyvendinti 3 projektus. Didžiausia paramos suma vienam projektui —
39100 Eurų.
Įgyvendinus strategiją planuojama, kad bus įgyvendinta ne mažiaus kaip 66 projektai ir sukurtos 49
darbo vietos.
Aktualiausia informacija potencialiems pareiškėjams — kvietimai teikti paraiškas planuojami kitų
metų pavasarį.
Taip pat planuojami informaciniai renginiai, kurių metu bus pristatoma VPS ir jų administravimų
taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir pan. Tokie renginiai planuojami organizuoti jau lapkričio
mėn. Pateikiam preliminarų grafiką:
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Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.telsiuvvg.lt; arba atvykus į Telšių
rajono vietos veiklos grupės biurą (Sedos g. 6, Telšiai ) III a.

