
 

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13 

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“ kviečia teikti kaimo vietovių, paprastus vietos projektus pagal kaimo 

vietovių vietos plėtros strategijos „Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros 

strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį: 

 

 

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti”, 

kodas LEADER-19.2-6.4 

Remiamos veiklos: 

 parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, 

kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, 

produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, 

įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui; 

 parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą) registruoti ir bent vienerius 

metus veiklą vykdantys viešieji ir privatūs juridiniai bei fiziniai 

asmenys, nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, viešosios 

įstaigos 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 245 914,00 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  

122 957,00 Eur 

Viešiesiems juridiniams asmenims iki 95 proc., kai vietos projektas yra 

bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO 

socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, 

pobūdžio; Privatiems juridiniams asmenims iki 80 proc., kai vietos 

projektas yra privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo 

vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo 

vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones gairių patvirtinimo“, nuostatas, pobūdžio; Juridiniams arba 

fiziniams asmenims, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus iki 70 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 245 914,00 Eur iš EURI lėšų (Europos Sąjungos ekonomikos 

gaivinimo priemonė, (angl. European Union Recovery instrument)).  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.pajuriokrastas.lt ir 

www.nma.lt,  taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Kvietinių g. 30, Gargždai. Kvietimas skelbiamas 

laikraštyje „Banga“. 
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Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gruodžio 20 d.  8.00 val. iki 2023 m. vasario 20 d. 

12.00 val.  

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. vieninteliu tinkamu vietos projektų paraiškų pateikimo būdu laikomas vietos 

projekto paraiškos pateikimas el. paštu. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama 

elektroniniu paštu dokumentai.pajuriovvg@gmail.com  

Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės 

metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VVG 

„Pajūrio kraštas“  el. paštu dokumentai.pajuriovvg@gmail.com, pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir 

skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia saviizoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių 

patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. 

paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, 

juos siųsdamas el. paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys turi 

visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. Jeigu pateikiami paraiška 

ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų 

papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų VVG „Pajūrio kraštas“ nepateikia 

kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama. 

 

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai 

turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio 

asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

 

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 Vietos veiklos 

grupės „Pajūrio kraštas“ būstinėje adresu Kvietinių g. 30, Gargždai, elektroniniu paštu 

pajurio.krastas@gmail.com. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė Raimonda 

Damulienė, tel. 8 615 13 814, VPS administratorė Vida Urbonienė tel. 8 613 17 902, VPS administratorė Jūratė 

Vasiliauskienė tel. 8 605 35 565, VPS administratorė Giedrė Kazakevičienė tel. 8 633 34 336, VPS finansininkė 

Vaida Berenė tel. 8 620 48 965.   
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