
2015-2023 m. Vietos plėtros 
strategijos įgyvendinimo 

pristatymas

2018 m. birželio 5 d. 



PASKELBTI KVIETIMAI
1. Kvietimas Nr. 1 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti

2. Kvietimas Nr. 2 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

3. Kvietimas Nr. 3 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

4. Kvietimas Nr. 4 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

5. Kvietimas Nr. 5 Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

6. Kvietimas Nr. 6 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

7. Kvietimas Nr. 7 Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba)
plėtrai 2018 m. balandžio 16 d. – 2018 m. birželio 15 d.

8. Kvietimas Nr. 8 Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai
mokymai susiję su VPS priemonėmis) 2018 m. gegužės 9 d. – 2018 m. birželio 18 d.
SUSTABDYTAS

9. Kvietimas Nr. 9 Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti 2018 m. gegužės 9 d.
– 2018 m. liepos 5 d.



Kvietimo 

Nr.
Užregistruota paraiškų Patvirtinta paraiškų Atmesta paraiškų Pasirašyta sutarčių

Nr. 1

7

(„Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“)

1

(„Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti“)

5

(„Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“)

1

(„Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“)

3

(„Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“)

2

(„Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“)

1 pareiškėjas 

atsiėmė

(„Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti“)

Nr. 2 
Parama ne žemės 

ūkio verslui 

kaimo vietovėse 

pradėti

- - - -

Nr. 3 
Parama 

investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties 

infrastruktūrą 

2 Pareiškėjai paraiškas atsiėmė



Kvietimo Nr.
Užregistruota 

paraiškų

Patvirtinta 

paraiškų
Atmesta paraiškų

Pasirašyta 

sutarčių

Nr. 4
Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 

2 Vyksta vertinimo procesas

Nr. 5
Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas

2 Vyksta vertinimo procesas

Nr. 6
Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą 

3 Vyksta vertinimo procesas



FINANSAVIMAS
Kvietimas Finansavimas Paramos suma

Bendra kvietimo 

suma

Prašoma 

paramos suma

Nr. 1

„Parama ne žemės

ūkio verslui kaimo

vietovėse plėtoti“

• iki 70 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba

fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei

keliamus reikalavimus

• iki 50 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba

fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei

keliamus reikalavimus

75 886,41 Eur 303 545,64 Eur 107 865,48 Eur

Nr. 1

„Parama ne žemės

ūkio verslui kaimo

vietovėse pradėti“

• iki 70 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba

fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei

keliamus reikalavimus

• iki 50 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba

fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei

keliamus reikalavimus

48 779,89 Eur 146 339,67 Eur 0 Eur



Kvietimas Finansavimas 
Paramos 

suma

Bendra 

kvietimo 

suma

Prašoma 

paramos 

suma

Nr. 2 
Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

pradėti

• iki 70 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis

asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus

reikalavimus

• iki 50 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis

asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus

48 779,89 Eur 195 119,56 Eur 0 Eur

Nr. 3
Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą 

• iki 80 proc. 48 809,50 Eur 97 619,00 Eur 0 Eur

Nr. 4 
Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse 

plėtoti 

• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia

privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai

mažai įmonei keliamus reikalavimus

• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia

privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis,

atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

75 886,41 Eur 455 318,46 Eur 109 006,00 Eur

Nr. 5
Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas

• iki 80 proc. 9 762,00 Eur 48 810,00 Eur 19 524,00 Eur

Nr. 6 
Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą 

• iki 80 proc. 48 809,50 Eur 146 428,50 Eur 146 428,50 Eur



Kvietimas Finansavimas Paramos suma
Bendra 

kvietimo suma

Nr. 7 
Parama žemės ūkio 

produktų 

perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) 

plėtrai

• 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis

asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

• 50 tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo,

išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus

reikalavimus

65 079,33 Eur 195 238,00 Eur

Nr. 8
Vietos projektų 

pareiškėjų ir 

vykdytojų 

mokymas, įgūdžių 

įgijimas (kai 

mokymai susiję su 

VPS priemonėmis) 

• paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc. 9 717,50 Eur 38 870,00 Eur

Nr. 9
Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo 

vietovėse pradėti

• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar

juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

• iki 50 tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar

juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei

keliamus reikalavimus

48 779,89 Eur 204 875,00 Eur

Nepasibaigę kvietimai



Planuojami kvietimai

▪ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“;

▪ „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai
mokymai susiję su VPS priemonėmis)“

▪ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“

▪ „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

▪ „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“



Ačiū už dėmesį


