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KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS PAGAL: 
 

Strategijos 

pavadinimas 
Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams 

Strategijos prioritetas II prioritetas. Kaimo verslų skatinimas 

Pagrindiniai 

Strategijos tikslai 

Prioriteto tikslas: atsižvelgiant į vietos gamtinį - rekreacinį bei kultūrinį 

potencialą, plėtoti ir įvairinti kaimo verslus siekiant didinti kaimo 

gyventojų užimtumą. 

Strategijos remiamos 

priemonės, veiklos 

sritys, 

didžiausia lėšų, 

skiriamų kvietimui 

teikti vietos projektus, 

suma, paramos 

lyginamoji dalis, 

išlaidų apmokėjimo 

būdas 

Kviečiame teikti vietos projektų paraiškas pagal Strategijos II prioriteto 

2.1. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.  

Kvietimui skirta 1.600.000 Lt paramos lėšų.  

Paramos sumos pagal 2.1. priemonės veiklos sritis: 

2.1.1. Alternatyvių žemės ūkiui verslų kūrimas ir plėtra - 800.000 Lt, 

didžiausia parama vienam projektui – 200.000 Lt. 

2.1.2. Kaimo turizmo skatinimas - 800.000 Lt, didžiausia parama vienam 

projektui – 200.000 Lt. 

Finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

PVM yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. 

Išlaidų apmokėjimo būdas: išlaidų kompensavimas be avanso. 

Tinkami vietos 

projektų paraiškų 

teikėjai 

Paraiškas gali teikti tik Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti juridiniai ir 

fiziniai asmenys. Juridinis asmuo turi atitikti labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus. Projektų negali teikti susijusios įmonės arba fizinis asmuo ir 

jo kontroliuojama įmonė. Fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 

metų ūkininkas arba fizinis asmuo, besiverčiantis individualia veikla 

pagal verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios 

veiklos vykdymo pažymą. 

Vietos projektų 

paraiškų pateikimo 

būdas ir tvarka 

Vietos projekto paraiškos ir reikalaujami pridėti dokumentai teikiami 

dviem egzemplioriais, kurie turi būti įsegti į atskirus segtuvus: originalas, 

kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto 

paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA. Prie 

originalo turi būti pridėta paraiškos versija elektroninėje laikmenoje.  

Kiekvienas paraiškos ir pridedamų dokumentų lapas turi būti 

sunumeruotas ir patvirtintas pareiškėjo. 

Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai. Kitais 

būdais vietos projektų paraiškos nepriimamos.  
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Vietos projektų 

paraiškų rinkimo 

laikotarpis 

nuo 2012 m. sausio 16 d. 9:00.val.  

iki  2012 m. kovo 29 d. 12:00 val. 

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse 

www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.  

Dokumentaciją taip pat ją galima gauti adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.  

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

Už informacijos teikimą pareiškėjams atsakingi Dzūkijos VVG darbuotojai: 

projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius, tel. 8 675 43104, edgaras@dzukijosvvg.lt; 

projekto finansininkė Virginija Mazėtienė, tel. 8 603 19313, virginija@dzukijosvvg.lt; 

projekto administratorė Indrė Adomynienė, tel. 8 603 18886, indre@dzukijosvvg.lt; 

projekto administratorius Marius Varnelis, tel. 8 607 93668, marius@dzukijosvvg.lt. 


