
        

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija kviečia teikti kaimo vietovių projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos 

plėtros strategija“  (toliau – VPS) priemonės „Bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo 

iniciatyvų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį :  

“Parama paslaugoms ir kitoms 

ekonominėms veikloms kaime 

kurti ir plėtoti“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1  

 

 

Remiamos veiklos:  
 paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra 

(švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, 

vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros 

paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas,  buitinių paslaugų: 

kirpykla, skalbykla, siuvyklą, batų taisykla ir pan.); 

 veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir 

aktyvaus poilsio, kūrimu ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų 

žmonių integracijai; 

 turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant 

edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų 

puoselėjimą; 

 parama žemės ūkio produktų gamybai; 

 parama maisto tiekimo grandinės organizavimui, įskaitant 

žemės ūkio produktų perdirbimą ir (arba) rinkodarą. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kretingos rajone 

registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, 

įregistruoti pagal Lietuvos respublikos Asociacijų arba Viešųjų 

įstaigų arba Labdaros ir paramos fondų arba biudžetinių įstaigų 

įstatymą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 266 332,40 Eur ;  

Sukuriant ne mažiau kaip 1 darbo vieta - dižiausia paramos suma 

negali būti didesnė kaip 49 754,10 Eur.  

Sukuriant 2,5 ir daugiau darbo vietų - dižiausia paramos suma 

negali būti didesnė kaip 117 070,10 Eur. 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.  

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos.  
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Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 266 332,40 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.kretingosvvg.lt,  www.nma.lt,  taip pat Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: 

Vilniaus g. 18, Kretinga. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 07 d. 8.00 val. iki 2018 m. birželio 

29 d. 16.00 val.    

Vietos projektų paraiškos priimamos Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: 

Vilniaus g. 18, Kretinga. 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). Kitokiu būdu (pvz., 

paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos. 

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 72 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo 

dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos būstinėje adresu: 

Vilniaus g. 18, Kretinga ir telefonu +370 612 26066. 

http://www.kretingosvvg.lt/
http://www.nma.lt/

