
 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo 

vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  „Lazdijų rajono kaimo plėtros 

strategija 2016-2023 m.“(toliau – VPS) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra”  LEADER-19.2-6 ir veiklos 

sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ LEADER-19.2-6.4. 

VPS priemonė „Ūkio ir verslo 

plėtra”  LEADER-19.2-6,  

veiklos sritis „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“ LEADER-19.2-6.4. 

Remiamos veiklos:  

 parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio 

veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius nežemės ūkio 

verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų 

pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas 

žemės ūkiui; 

 parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

 Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą 

deklaruojantys fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų 

(įskaitant ūkininkus), vykdantys individualią veiklą. 

 Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys 

juridiniai asmenys (labai mažos įmonės). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 120 000 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 80 

000 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 
juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

  Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 120 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g. 1-427,  

Lazdijai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2017 m. balandžio mėn.  10  d. 9.00 val. iki  

2017 m. balandžio  mėn. 25 d. 15.00 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.  

Tinkamu vietos projektų paraiškų pateikimo būdu laikoma, kai paraiškos teikiamos 

asmeniškai –  vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas 
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pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto 

paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens 

įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to 

juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis 

asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo 

(fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 
VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 

8 607 93668 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos. 

 

 


