KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 2

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo
vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)
priemones ir veiklos sritis.
Remiamos veiklos: viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios
su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, atnaujinimas.
VPS priemonės
Vietos projektais turi būti siekiama didinti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių
„Parama svarbiausių
gerovę, gerinti gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą.
vietos bendruomenės
Galimos projektų idėjos: prieigų prie vandens telkinių sutvarkymas ar įrengimas,
poreikių tenkinimui“
sporto ir poilsio zonų (pvz. parkuose, prie piliakalnių ir pan.) įrengimas, kitų viešųjų
veiklos sritis „Viešųjų
erdvių įrengimas ir sutvarkymas.
erdvių bei
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno rajono savivaldybės administracija,
infrastruktūros
biudžetinės įstaigos, veikiančios VVG teritorijoje, VVG teritorijoje registruotos ir
atnaujinimas ir
veikiančios NVO (asociacijos, viešosios įstaigos).
įrengimas“
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 000 Eur
Nr. LEADER-19.2Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 92 000 Eur
SAVA-5.2
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: ŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: veiklos, skatinančios jaunimo kūrybiškumą, pilietiškumą,
didinančios užimtumą, įsitraukimą į viešąjį gyvenimą bei stiprinančios ryšius su
vietos bendruomene. Šios veiklos srities projektais bus sprendžiama jaunimo
užimtumo problema ir aktyvus veikimas savo kaime. Projektų įgyvendinimo vieta
VPS priemonės
ir veiklų vykdymas – Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorija. Veiklos kurios
„Jaunimo įtraukimas į
gali būti vykdomos pagal šią veiklos sritį: renginiai skirti jaunimui, įvairios
kaimo plėtros procesus “ stovyklos, grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo gerinimas,
veiklos sritis „Jaunimo
sveikos gyvensenos skatinimas.
užimtumo skatinimas“
Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios
Nr. LEADER-19.2NVO (asociacijos, viešosios įstaigos).
SAVA-6.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 90 000 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 000 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: ŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 274 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.kaunorvvg.lt ir
www.nma.lt, taip pat Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. 08:00 val. iki 2017 m. spalio 10 d.
17:00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Nemuno g. 14,
Rokai, Kauno r.

Per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali
pateikti vieną vietos projekto paraišką.
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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). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį)
arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos
projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo
pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.
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, ir Kristina Kleinauskė tel.
8 614 11957, el. p.: projektai.krvvg@gmail.com.

