
 

         

 

  

  

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18 

 

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) kviečia teikti kaimo vietovių 

vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos 

plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę: 

VPS priemonė 

„Parama žemės ūkio 

produktų perdirbimui“ 

Nr. LEADER-19.2-

SAVA-9 

Remiamos veiklos. Priemone siekiama darbo vietų kaimo vietovėse kūrimo ir 

kaimo ekonomikos įvairinimo skatinant žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą, 

bendradarbiavimą (kooperaciją), diegiant inovatyvias technologijas, didinant 

pridėtinę vertę, gerinant produktų kokybę ir rinkodaros procesus, trumpinant maisto 

grandines. Priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams 

(ūkininkams, ŽŪB), patiems siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir 

asocijuotoms organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), 

kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą produkciją. Santykinai nedidelė 

maksimali paramos suma leistų įsigyti ir/ar sudaryti sąlygas eksploatuoti 

nesudėtingą žemės ūkio produktų perdirbimo įrangą, kuri būtų naudojama vieno ar 

keleto smulkių gamintojų reikmėms (pvz. sulčių spaudykla, vaisių džiovykla, 

daržovių konservavimo linija). Šioje priemonėje paramą numatoma suteikti 

pareiškėjams, nepriklausomai nuo to, ar jie iki tol vykdė žemės ūkio perdirbimo ir 

(ar) rinkodaros veiklą, pareiškėjais gali būti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, 

viešieji juridiniai asmenys. Šios priemonės galimi projektai: kaimo bendruomenė 

įsigyja sulčių spaudyklą ir teikia sulčių spaudimo paslaugą vietos bendruomenės 

nariams, daržovių augintojai susiburia į kooperatyvą ir kartu įsigyja įrangą daržovių 

perdirbimui ar fasavimui ir pan. Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu 

įgyvendinti naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje – žemės ūkio 

produktų perdirbimą skatinant ūkio subjektų bendradarbiavimą (kooperaciją), taip 

pat priemone skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir naudoti turimus Kauno rajono 

VVG teritorijos išteklius bei turtą. 

Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), 

privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip 

tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), labai mažos ar 

mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 

įstatymo 3 str.) atitinkantis, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą 

ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą 

fizinis asmuo. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 019,50 Eur;  

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50/70/95 proc.  

Finansavimo šaltiniai: ŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje  

www.kaunorvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. 

balandžio 8 d. 17 val. 00 min.  

http://www.kaunorvvg.lt/
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Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno r. VVG būstinėje adresu: Nemuno g. 14, Rokai, 

Kauno r. 

Karantino laikotarpiu paraiškos priimamos per paraiškų dėžutę, registruotu paštu ar per 

kurjerį, elektroniniu paštu, pasirašius el. parašu. 

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 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama 

Kauno r. VVG būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: 

administracijos vadovė Kristina Švedaitė 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.  
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