KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 3
Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal
kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau –
VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį:
Remiamos veiklos: paslaugos, gamyba, specializuota prekyba. Galimi veiklų
pavyzdžiai: turizmo organizavimo, apgyvendinimo, smulkiųjų aptarnavimo
paslaugų plėtra (maitinimas, buitinės paslaugos ir kt.)
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota
ir/ar veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), labai maža, maža, ar vidutinė
„Ne žemės ūkio verslo kūrimas
įmonė, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis
ir plėtra“
ūkininkas, Kauno r. teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.
Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 740 000 Eur;
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 74 000 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50/70/80 proc.
Finansavimo šaltiniai EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.kaunorvvg.lt ir
taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.
Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 9 d. 8:00 val. iki 2018 m. gegužės
15 d. 17:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Nemuno
g. 14, Rokai, Kauno r.
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 Kauno
rajono vietos veiklos grupės būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingi
asmenys: administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė tel. 8 686 71468, el. p.:
informacija.krvvg@gmail.com, administratoriai-konsultantai: Vytautas Zubas tel. 8 652 18132, el. p.
info@kaunorvvg.lt,
Kristina
Kazlauskaitė-Zumarienė
tel.
8 614
11957,
el.
p.
projektai.krvvg@gmail.com, projekto administratorė Rasa Naudžienė tel. 8 659 73426, el. p.
projektai.krvvg@gmail.com.

