
   

Paprastas kaimo vietovių kvietimas 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 27 

 

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) priemonę: 

VPS priemonė „Paslaugų ir 

vietos produktų kūrimas ir 

plėtra“ Nr. LEADER-19.2-

SAVA-5 (toliau – Priemonė) 

Remiami pelno projektai:  

- kuriantys darbo vietas; 

- kuriantys ir plėtojantys paslaugas;  

- kuriantys ir tobulinantys produktus. 
Galimi pareiškėjai: 

- Juridiniai asmenys registruoti Ignalinos rajono VVG 

teritorijoje, t.y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip 

apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 

plėtros įstatymo 3 skyriuje. 

- Fiziniai asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Ignalinos 

rajono VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 72 694,40 Eur; 

didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui 

įgyvendinti 37 290,65 Eur. 

70 proc., kai fizinis ar juridinis asmuo atitinka labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus, bei 50 proc., kai fizinis arba 

juridinis asmuo atitinka mažai ir vidutinei įmonei keliamus 

reikalavimus. 

Finansavimo šaltiniai: Europos sąjungos ekonomikos gaivinimo 

priemonės (EURI) lėšos 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 72 694,40 Eur iš Europos sąjungos ekonomikos 

gaivinimo priemonės (EURI) 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 2022 m. balandžio 6 d. 8 val. iki 2022 m. gegužės 

11 d. 15 val. 
Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu 

parašu 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 kvalifikuotu elektroniniu parašu 

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

asmuo. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo 

tikrumą paliudijo seniūnas. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti 

pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Vietos projektų paraiškos priimamos: 

- dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu 

vvg@ignalina.lt; 

- karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo 

grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos 

bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir 

prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu, pateikiant nepasirašytą 

paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia saviizoliacijos 
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faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir 

prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. 

paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys 

turi visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. 

Jeigu pateikiami paraiška ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu 

pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 

10 (dešimt) darbo dienų VPS vykdytojai nepateikia kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos 

paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama. 

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 

finansininkė Giedrė Žilėnienė, Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis IRVVG 

buveinėje adresu: Ateities g. 23, Ignalina, telefonu 8 620 81580 darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 

15.00 valandos (penktadieniais iki 13.00 val.). 


