
         

 

 

 

 

 

PAPRASTASIS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.2 

 

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal 

kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“  (toliau – 

VPS) priemones ir  veiklos sritis:  

Priemonės „Bendruomenių 

iniciatyvų skatinimas“  veiklos 

sritis „Bendruomenių veiklai 

svarbių viešųjų erdvių 

įrengimas“  

LEADER-19.2-SAVA-7.2. 

 

Remiamos veiklos:   

o viešųjų, poilsio erdvių, bendruomenės namų, įvairių 

gyventojų grupių rinkimosi ir veiklos vykdymo vietų 

įrengimas, atnaujinimas ar pritaikymas. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

• Šalčininkų rajone registruoti ir VVG teritorijoje veiklą 

vykdantys viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: 

kaimo bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos, viešosios įstaigos; 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir jos įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 420 000,00 

Eur (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių eurų) su PVM 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui 

įgyvendinti        140 000,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt 

tūkstančių eurų) su PVM; 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 

iki 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

Priemonės „Jaunimo laisvalaikio 

užimtumo ir socialinės 

integracijos gerinimas“ veiklos 

sritis „Jaunimo laisvalaikio 

užimtumo galimybių kūrimas“  

Remiamos veiklos:   

o jaunimui patrauklių laisvalaikio užimtumo galimybių 

sudarymas, įrengiant tam skirtas patalpas ir (arba) erdves. 
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LEADER-19.2-SAVA-8.2. 

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Šalčininkų rajone registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje 

viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: kaimo 

bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, 

viešosios įstaigos kurių vienas iš steigėjų nėra savivaldybė. 

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 000,00 

Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) su PVM 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui 

įgyvendinti        35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) 

su PVM; 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 490 000,00 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt 

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

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje 

www.salcininkuvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vilniaus g.49 (118 kab.) Šalčininkai, 

LT-17116. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 05 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 12 

d. 17.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus 

g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. 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 15.30 val. Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Vilniaus 

g. 49 (118 kab.), Šalčininkai. ir telefonais +370 608 98903, +370 608 98954 

 


