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ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS 
VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS 

2015–2023 M. VIETOS PLĖTROS 
STRATEGIJA

Paramos suma 2 218 612 Eur
Projektas įvertintas 97 balais



ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS 
VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS 2015–2023 

M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

• VPS sudaro 2 prioritetai:
1 prioritetas „Verslo ir verslo aplinkos

plėtra, darbo vietų kūrimas“ (3 priemonės)
2 prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos

galimybių didinimas, kuriant mažąją
infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir
stiprinant socialinę įtrauktį“ (4 priemonės)
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ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS 
GRUPĖS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJA

I PRIORITETAS VERSLO IR VERSLO APLINKOS PLĖTRA, DARBO VIETŲ
KŪRIMAS

II PRIORITETAS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
DIDINIMAS, KURIANT MAŽĄJĄ INFRASTRUKTŪRĄ, UGDANT
BENDRUOMENIŠKUMĄ IR STIPRINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ



1 PRIORITETAS (1 334 646 EUR)
„VERSLO  IR VERSLO APLINKOS PLĖTRA,  DARBO VIETŲ KŪRIMAS“

PRIEMONĖ
„ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ 

975 657 EUR

(kodas LEADER-19.2-6)

1 VEIKLOS SRITIS
„Parama ne žemės 
ūkio verslui kaimo 
vietovėse plėtoti“    

682 978 EUR
(kodas LEADER-19.2-

6.4)

2 VEIKLOS SRITIS
„Parama ne žemės ūkio 
verslui kaimo vietovėse 
pradėti“ 293 279 EUR

(kodas LEADER-19.2-6.2)

PRIEMONĖ
„INVESTICIJOS Į 

MATERIALŲJĮ 
TURTĄ“ 195 238 EUR

(kodas LEADER-19.2-4)

1 VEIKLOS SRITIS 
„Parama žemės ūkio 

produktų 
perdirbimui, rinkodarai ir 

(arba) plėtrai“
(kodas LEADER-19.2-4.2) 

PRIEMONĖ
„NVO socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“ 163 822EUR

(kai socialinio verslo iniciatorius –
NVO)

(kodas LEADER-19.2-SAVA-1)
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I PRIORITETO priemonė
„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio 

verslo iniciatorius – NVO) – 163 822 Eur
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Kriterijus Reikšmė
Paramos gavėjai Juridiniai asmenys – NVO

Paramos suma 1 projektui Iki 54 607 Eur
Paramos intensyvumas Iki 80 proc.
Projektų skaičius 3
Darbo vietų skaičius 3
Tinkamumo sąlygos 1. Parama teikiama socialiniam verslui kurti ir 

plėtoti, kuris atitinka nacionalinę socialinio 
verslo koncepciją; 

2. Pareiškėjo registracijos vieta turi būti VVG 
teritorijos vietovėje.

Atrankos kriterijai 1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius;
2. Didesnis naujų darbo vietų skaičius asmenims 
iki 40 m.



Parama teikiama 
• NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir

socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į
konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų
socialinius poreikius.

Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas,
daugiafunkcinių dienos centrų kūrimas, edukacinių
programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros
paslaugos, pavėžėjimo paslaugos socialiai
remtiniems asmenims ir kt.
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VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ 
BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS 

VIETOS PLĖTROS BŪDU, 
ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

(patvirtintos ŽŪM 2016-09-21 įsakymu 
Nr. 3D-544)



IŠLAIDŲ TINKAMUMAS
• Naujų prekių įsigijimas. Motorinės transporto priemonės įsigijimas yra tinkama

finansuoti išlaida tik tuo atveju, jeigu vietos projekto pagrindinė idėja – mobilioji
prekyba VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas
socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG
teritorijoje.

• Darbų ir paslaugų įsigijimas;
• Vietos projekto bendrosios išlaidos, įskaitant vietos projekto viešinimo priemonių,

nurodytų šių Taisyklių 211–216 punktuose, įsigijimo, tačiau ne daugiau kaip 10
(dešimt) proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų
tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias);

• PVM, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra
tinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės
arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis
valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra tinkama finansuoti išlaida.



ĮSIPAREIGOJIMAI

Paramos gavėjų 
įsipareigojimai 

(T 33–37 p.)

Paramos gavėjas iki kontrolės
laikotarpio pabaigos įsipareigoja:
1. 5 metus nekeisti veiklos

pobūdžio, tikslų, įgyvendinimo
sąlygų ir išlaikyti sukurtą darbo
vietą;

2. viešinti paramą;
3. drausti ilgalaikį turtą;
4. projekto finansines operacijas

tvarkyti atskirai;
5. nedaryti įtakos ir poveikio

VVG, NMA, ŽŪM;
6. leisti audituoti projektą kontrolės

institucijoms;
7. teikti informaciją VVG, NMA.
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Ūkio ir verslo plėtra (I)

Investicijos į materialųjį turtą (I)

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 
(kai iniciatorius - NVO) (I)

Pagrindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo vietovėse (II)

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 
mokymas, įgūdžių įgyjimas (II)

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 
tęstinumas (II)

NVO socialinės veiklos skatinimas (II)

Finansinis planas pagal priemones



Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės buveinė
Juridinių asmenų registras 300053760

Laisvės g. 39 – 1 (102 kab., 109 kab.) 89225 Mažeikiai
• Pirmininkė, Loreta Rubežienė

Telefonas (8 443) 95321; mob.: 370 679 84005
El.paštas: loreta.rubeziene@mazeikiai.lt

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės administracija
• Mob.: 8 618 51199, 8 673 47349
• El.paštas: svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com

• Interneto svetainė www.svlvvg.lt


