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PATVIRTINTA 
Švenčionių rajono vietos veiklos 
grupės „Švenčionių partnerystė“ 
valdybos 2011 m. lapkričio 25 d. 
posėdžio protokolu Nr. 5  

   

 
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2 

 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ“ 
Stoties g. 4, 18123 Švenčionys, tel./faks. 8 387 68 211 

el.paštas: svencioniuvvg@gmail.com 
 
Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal: 

Strategijos 
pavadinimas 

VIETOS PLĖTROS 2009 -2014 METŲ STRATEGIJA 

Strategijos prioritetai I PRIORITETAS. VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo gerinimas. 

II PRIORITETAS. VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti 
gyventojų gyvenimo kokybę. 

III PRIORITETAS. Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas. 
Pagrindiniai 
Strategijos tikslai 

Pagrindinis Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ parengtos 
vietos plėtros strategijos tikslas – kurti patrauklią, modernią aplinką gyventi 
ir dirbti VVG teritorijos vietovėse, remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi 
ir plėtrą, sukuriančią naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų 
šaltinius. 

Strategijos remiamos 
priemonės, veiklos 
sritys 

I PRIORITETAS. VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo gerinimas. 
1. Priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai: 

1.1. Ne žemės ūkio veiklos mikroįmonių plėtra; 
1.2. Ne žemės ūkio veiklos paslaugų mikroįmonių modernizavimas; 
1.3. Amatų centrų plėtra. 

2. Priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas: 
2.1. Kaimo turizmo kūrimas ir plėtra, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo 

sodybose; 
2.2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra. 
 

II PRIORITETAS. VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti 
gyventojų gyvenimo kokybę. 
1. Priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir 
atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra: 
       1.1. Kaimo bendruomenių pastatų renovavimas; 
       1.2. Viešųjų juridinių asmenų pastatų renovavimas; 
       1.3. Krašto tradicinių amatų centrų kūrimas. 
2. Priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas: 
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       2.1. Visuomeninės paskirties viešųjų ir kultūrinio kraštovaizdžio 
komponentų sutvarkymas ir įrengimas verslo sąlygų gerinimui, turiningo 
laisvalaikio praleidimui; 
       2.2. Geriamojo vandens sistemų renovavimas ir įrengimas; 
       2.3. Nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir įrengimas. 
 
III PRIORITETAS. Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas. 
1. Priemonė. Kaimo gyventojų socialinio aktyvumo skatinimas: 
       1.1. Bendruomeniškumą skatininanti kultūrinė, švietėjiška veikla; 
       1.2. Gerosios patirties sklaida. 
2. Priemonė. Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas. 
       2.1. Vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimas; 
       2.2. Jaunimo pilietiškumo ugdymas. 

Didžiausia lėšų, 
skiriamų kvietimui 
teikti vietos 
projektus, suma, 
paramos lyginamoji 
dalis, išlaidų 
apmokėjimo būdas 

Kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama 5 880 828 Lt, iš jų: 
 
I PRIORITETAS. VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo gerinimas - 
1 000 000 Lt.  
 

       1. Priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai – 400 000 Lt. 
       Maksimali paramos suma vienam projektui iki 100 000 Lt. 
 

       2. Priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas – 600 000 Lt. 
       Maksimali paramos suma vienam projektui iki 100 000 Lt (Stovyklaviečių 
kaimo vietovėse įkūrimui ir plėtrai - iki 75 000 Lt. 
 

       Taikomas išlaidų kompensavimo apmokėjimo būdas. 
        
II PRIORITETAS. VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti 
gyventojų gyvenimo kokybę – 4 680 828 Lt. 
 

       1. Priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir 
atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra – 2 600 000 Lt. 
       Maksimali paramos suma vienam projektui iki 500 000 Lt. 
 

       2. Priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas – 2 080 
828 Lt. 
       Maksimali paramos suma vienam projektui iki 690 000 Lt. 
 

       Taikomas išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 
 
 III PRIORITETAS. Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas - 200 000 Lt. 
       1. Priemonė. Kaimo gyventojų socialinio aktyvumo skatinimas – 150 000 
Lt. 
 

       2. Priemonė. Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas – 50 000 Lt. 
       Maksimali paramos suma vienam projektui iki 10 000 Lt.  
 

       Taikomas išlaidų kompensavimo su avansu apmokėjimo būdas. 

Tinkami vietos 
projektų paraiškų 
teikėjai 

Vietos projektų paraiškas gali teikti: 
 
           I PRIORITETAS – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
Švenčionių rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruoti ir (arba) 
veikiantys fiziniai (kaimo gyventojai, ūkininkai ne jaunesni kaip 18 metų) ir 
juridiniai (labai maža įmonė) asmenys. 
 
           II PRIORITETAS - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
Švenčionių rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje įregistruotos kaimo 
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bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir 
(arba) joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys, savivaldybė ir jos institucijos 
(mokykla, darželis, biblioteka, kultūros centras ir kt.). 
 
           III PRIORITETAS. Pagal pirmąją priemonę - kaimo bendruomenės ar 
jų asociacija, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir 
(arba) joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys. Pagal antrąją priemonę - 
jaunimo organizacijos, įsteigtos ir (arba) veikiančios kaimo, vietovėje kaimo 
bendruomenės, kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys. 

Vietos projektų 
paraiškų pateikimo 
būdas ir tvarka 

           Paraiška pildoma lietuvių kalba, pridedami visi reikalingi priedai. 
Paraiška ir jos priedai turi būti surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Turi būti 
pateikiamas paraiškos ir pridedamų dokumentų originalas, kurio pirmajame 
puslapyje aiškiai nurodoma ORIGINALAS, bei paraiškos ir pridedamų 
dokumentų kopija, kurios pirmajame puslapyje aiškiai nurodoma KOPIJA.  
           Pateikiamos paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į 
atskirus segtuvus.  
           Paraiškos teikiamos vietos projekto paraiškos teikėjo asmeniškai. Kitais 
būdais (pvz.: atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio, faksu arba 
elektroniniu paštu ar kitais būdais) pateiktos vietos projektų paraiškos 
nepriimamos. 

Vietos projektų 
paraiškų rinkimo 
laikotarpis 

Nuo      2011-12-01   8.00 val. 
 
Iki        2012-01-31   14.00 val. 

 
           Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama interneto svetainėje 
www.partneryste.org. Taip pat juos nemokamai galima gauti  Stoties g. 4, Švenčionys.          

                                                                                      
 

Už informacijos teikimą atsakingi darbuotojai: 
 

projekto vadovė Birutė Borovikienė, mob. tel. 8 610 42645, 
administratorė Violeta Guobytė, mob. tel. 8 663 76113, 
finansininkė Vida Rutkovskienė, mob. tel 8 678 40050, 
administratorius-konsultantas Darius Pauliukevičius, mob. tel. 8 628 99936 
Vietos projektų paraiškos priimamos:  Stoties g. 4, Švenčionys, kontaktinis tel. 8 387 68 210  

 
 

___________________________ 


