
 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1. 

 

Šakių krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategija“ (toliau – VPS) priemones 

VPS priemonė 

 „Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių 

įgijimas“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

Remiamos veiklos: vietos projektų pareiškėjų ir projektų 

vykdytojų kompetencijos ugdymas: supažindinimas su gerąja šalies 

ir užsienio patirtimi, žinių ir įgūdžių suteikimas projektų rengimo, 

įgyvendinimo, tęstinumo užtikrinimo srityje, apmokymas naudotis 

įsigyta technika, įrengimais bei tenkinami kiti vietos projektų 

pareiškėjų mokymosi poreikiai, kurie yra susiję su dalyvavimu 

įgyvendinant VPS. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir 

VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, 

viešosios įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 48 757,10 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

10 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

VPS priemonė 

 „Vietos bendruomenių 

aktyvinimas ir telkimas per 

Zanavykų krašto kultūros 

savitumo išsaugojimą ir 

tradicijų tęstinumą“  

Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 

Remiamos veiklos: leidinių apie vietoves rengimas ir leidyba, 

virtualių ir stacionarių edukacinių programų ir turizmo maršrutų, 

aprašymų apie turizmo objektus kūrimas, rodiklių (žemėlapių, 

stendų ir kt.) įrengimas, nacionalinės/regioninės reikšmės renginių 

organizavimas, mobilios scenos paslaugos, videofilmų apie 

Zanavykų kraštą kūrimas ir kt. Investicijos tiesiogiai susijusios su 

bendruomenių novatoriškumo ir darnumo skatinimu, kaimo 

kultūros ir gamtos paveldo, kraštovaizdžio gerinimu. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir 

VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, 

viešosios įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 60 000,00 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

10 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. 
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Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

VPS priemonė 

„Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą“ 

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

Remiamos veiklos: verslumo ugdymas kuriant tematinio 

bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos tinklus, socialinės 

atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų 

organizavimas, patirtinio mokymosi stažuotės, gerosios praktikos 

pavyzdžių diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, 

verslo idėjų galerijos ir projektų aukcionų organizavimas ir kt.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir 

VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo bendruomenės ir kitos 

nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, 

viešosios įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 69 570,20 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

10 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 178 327,30 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse 

www.sakiukrastovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Gimnazijos g. 1, LT-

71115 Šakiai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 29 d. 7.30 val. iki 2018 m. kovo 2 

d. 16.10 val.  

Vietos projektų paraiškos (1 egz. ir originalas įrašytas į CD) priimamos Šakių krašto vietos 

veiklos grupės būstinėje adresu: Gimnazijos g. 1, LT-71115 Šakiai. 

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 7.30 val. iki 16.10 val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Gimnazijos g. 

1, LT-71115 Šakiai ir tel. 8 612 84491, 8 345 42275 arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com.  

http://www.sakiukrastovvg.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:sakiuvvg@gmail.com

