
 

         

 

  

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9 

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau - Kauno r. VVG) kviečia teikti paprastus kaimo 

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

vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių 

tenkinimui“ veiklos sritį:  

 „Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimo ar 

energijos efektyvumo 

didinimas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-5.3) 

Remiamos veiklos: finansuojami projektai, skirti viešųjų pastatų energetinio 

efektyvumo didinimui bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 

viešosios paskirties pastatuose skatinimui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota 

ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG teritorijoje veikiančios 

Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 000 Eur; 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 92 000 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas  interneto svetainėje  www.kaunorvvg.lt , 

taip pat Kauno r. VVG būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-05-07 8 val. 30 min. iki 2019-07-02 17 val. 

30 min. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno r. VVG 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 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-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.  
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