
   

Paprastas kaimo vietovių kvietimas 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2 

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros 

strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) veiklos sritį: 

VPS priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ veiklos srities 

„Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“, kodas LEADER-

19.2-7.2 

Remiamos veiklos:  
- viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos tvarkymas; 

- objektų, kuriose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – prekyviečių, 

bendruomenės namų, aikščių  ir kt. – atnaujinimas ir tvarkymas; 

- viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, 

sporto ir kultūrine veikla kaime, sukūrimas arba atnaujinimas; 

- vietinių vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo, geležies 

šalinimo sistemų sukūrimas arba atnaujinimas kaimo gyvenamosiose 

vietovėse; 

-inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo 

gyvenvietėse, atliekant paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir 

nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų (drenažo įrengimas) ; 

-vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarų tiesimas ar 

rekonstrukcija.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
Galimi pareiškėjai yra juridiniai asmenys, registruoti Ignalinos rajone 

ir vykdantys veiklą VVG teritorijoje: 1. Savivaldybės administracija ir 

(arba) savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo; 2. Viešieji juridiniai 

asmenys. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 125 764,66 Eur; 

didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui 

įgyvendinti 62 882,33 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 

proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 125 764,66 Eur, iš jų: 

125 764,660 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, 

0,00 Eur EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje www.irvvg.lt, 

taip pat VPS vykdytojo būstinėje adresu Ateities g. 23, Ignalina. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. 8 val. iki 2017 m. spalio 2 

d. 17 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai. Teikiant asmeniškai, vietos projekto paraišką 

tiesiogiai teikia pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo IRVVG buveinės adresu Ateities g. 23, 

Ignalina. Per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti 

vieną vietos projekto paraišką. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia Vietos 

plėtros strategijos administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė, Vietos plėtros strategijos 
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finansininkė Giedrė Žilėnienė, Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis, Vietos 

plėtros strategijos administratorė Marija Garejeva IRVVG buveinėje adresu: Ateities g. 23, Ignalina, 

telefonu 8 620 81580 darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 

val.). 


