
         

 

 

 

 

PAPRASTASIS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos 

plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau – VPS) priemones:  

„Bendradarbiavimo tinklų ir 

savanoriškos veiklos 

organizavimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-9 

Remiamos veiklos:  

Tematinių bendradarbiavimo tinklų kūrimas saugiai kaimynystei 

užtikrinti, įskaitant priešgaisrinės saugos geresnį organizavimą, 

taip pat sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo 

užimtumui gerinti bei kitoms vietos bendruomeninio gyvenimo 

formoms atnaujinti. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Radviliškio rajone registruotos ir VVG teritorijoje veikiančios 

bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 120 000,00 Eur 

(vienas šimtas dvidešimt tūkstančių eurų); 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

iki 80 proc. (projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą 

ir žmogiškąjį kapitalą); 

iki 95 proc. (projekto veiklos susijęs su investicijomis į 

žmogiškąjį kapitalą). 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

„Jaunimo įtraukimas į vietos 

bendruomenės organizavimą 

ir socialinės atskirties 

mažinimą“ 

LEADER-19.2-SAVA-10 

Remiamos veiklos: Kaimo vaikų ir jaunimo neformalaus 

ugdymo gerinimui, suteikiant ugdymui bendruomeninio 

gyvenimo patirties kaupimo formą, kuri užtikrins kaime ne tik 

naują švietimo kokybę, bet ir garantuos jos visuotinį pobūdį. 

Įgyvendinami priemonės projektai leis geriau perduoti vietos 

jaunimui bendruomenėje egzistuojantį socialinį kapitalą (jos 

narių ryšius ir gyvenimišką patirtį), o bendruomenei perimti 

jaunimo siūlomas idėjas, bendrą veiklą siejant su darbo kultūros 

ugdymu (pvz. „hobby“ pobūdžio žemės ūkio veikla  - 

dekoratyvinių augalų, naminių gyvūnų bei paukščių auginimu ir 

pan.) ir socialinių inovacijų įgyvendinimu, skirtų socialinei 

atskirčiai  mažinti. 
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Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Bendruomeninės organizacijos, kitos VVG teritorijoje 

veikiančios NVO ir jaunimo organizacijos. 

Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos, kai jų įgyvendinamas 

projektas atitinka viešąjį interesą. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 111 000,00 Eur 

(vienas šimtas vienuolika tūkstančių eurų); 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

37 000,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai eurų). 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

iki 80 proc. (projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą 

ir žmogiškąjį kapitalą); 

iki 95 proc. (projekto veiklos susijęs su investicijomis į 

žmogiškąjį kapitalą). 

Finansavimo šaltiniai:  

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 231 000,00 Eur (du šimtai trisdešimt vienas 

tūkstantis eurų) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.radviliskiovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Aušros a. 10–106 kab., 

Radviliškis. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. balandžio 

19 d. 17.00 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, 

adresu: Aušros a. 10–106  kab., Radviliškis. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės 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 Vietos 

veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ biure, adresu Aušros a. 10–106 kab., Radviliškis ir telefonu 

(8 422) 69 046 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais 

nuo 8.00 val. iki 15.45 val. 

http://www.radviliskiovvg.lt/
http://www.nma.lt/

