Paprastas kaimo vietovių kvietimas
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10
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:
Remiamos iniciatyvos, kuriančios paslaugas ir/arba produktus,
sudarančios sąlygas užimtumui didinti bei prisidedančios prie
socialinių, ekonominių ar ekologinių problemų sprendimo.
Ekonominių veiklų sąrašas, kurios gali būti remiamos pagal
Priemonę, pateikiamas Vietos projektų finansavimo sąlygų
aprašo 1 priede.
Juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, registruotos
VPS priemonė „NVO socialinio Ignalinos rajone). Pareiškėjai turi atitikti Finansavimo sąlygų
verslo kūrimas ir plėtra“, kodas aprašo 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir
Nr.
LEADER-19.2-SAVA-1 vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui
(toliau – Priemonė)
taikomus bendruosius tinkamumo reikalavimus.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 171 601,00 Eur;
didžiausia galima paramos suma vienam vietos projektui
įgyvendinti 34 219,50 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 171 601,00 Eur, iš jų:
171 601,00 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 2018 m. spalio 25 d. 8 val. iki 2018 m. gruodžio 3
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. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nepriimamos. Visi
paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos
dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Per vieną paramos paraiškų teikimo 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 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
17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).

