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Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“ kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų
įgyvendinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos veiksmą, finansavimo:
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2 Kvietimas:
2.1.2. Veiksmas. Kartų namų idėja: partnerystės, dialogo ir mokymosi visą gyvenimą
organizavimas užtikrinant neformalų švietimą ir senjorų, neaktyvaus jaunimo, darbingų bedarbių
savanorišką veiklą bendruomenėje.
2.1.3. Veiksmas. Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų
švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.
2.2.1. Veiksmas. Bendruomenės poreikius atitinkančio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas ir
užtikrinimas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą.
2.2.2. Veiksmas. Gyventojų verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas
darbo vietas.
Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai ir skiriami balai nurodyti Molėtų miesto
vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo III skyriuje Vietos plėtros projektinių
pasiūlymų rengimas, teikimas, vertinimas“ ir šio aprašo 2 priedo lentelėje „Moletu VVG Projektu
atrankos kriteriju lentelė“, patalpintoje svetainėje: https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvgmoletu-aitvarai/dokumentai
Vietos plėtros projektų vertinimo ir atrankos tvarka nurodyta „Moletu VVG Projektiniu pasiulymu
vertinimo
ir
atrankos
tvarkos
aprašas“
ir
patalpinta
svetainėje:
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai/dokumentai
Reikalavimai Vietos plėtros projektams yra nurodyti Priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927
„Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
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https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai/dokumentai
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927 PFSA-„2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 8.6.1-ESFA-T-927
,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V977, (toliau – PFSA 927) III skyriuje „Projektams taikomi reikalavimai“: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
Bendrieji reikalavimai:
Projektinių pasiūlymų pareiškėjai yra viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą
vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, t.y. Molėtų mieste.
Partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje (t.y. Molėtų mieste) ar besiribojančiose teritorijose (Molėto rajono
savivaldybėje); savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje
įgyvendinama vietos plėtros strategija, (t.y. Molėtų rajono) administracija.
Specialieji reikalavimai:
2 Kvietimo 2.2.1. – 2.2.2. Veiksmų Pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių
kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar
savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar
visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų
balsų.
2 Kvietimo projektiniams pasiūlymams skiriama 194.837,84 Eur, iš jų:
Paramos lėšos – 179.641,94 Eur.
Privalomas pareiškėjo nuosavas indėlis – ne mažiau kaip 7,5 % atskiram projektiniam
pasiūlymui.
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai teikiami Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų
aitvarai“ buveinėje adresu Vilniaus g. 44-2, Molėtai.
Projektiniai pasiūlymai ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti:
 asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas turi būti pasirašytas juridinio asmens
vadovo, ant jo uždėtas juridinio asmens antspaudas (jeigu antspaudą privalo turėti);
 paštu, per kurjerį (užklijuotame voke);

vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, pateikti kitu būdu, nepriimami.
2 Kvietimo Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2019 m. gegužės 17 d. 10:00 val..
2 Kvietimo Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val..
Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, jis laikomas pateiktas laiku jeigu ant
voko pašto žyma (išsiuntimo data) yra nuo 2019-05-17 iki 2019-09-30 (imtinai).
Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros
strategija:http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos plėtros strategijos vietos plėtros
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas svetainėje
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai/dokumentai, taip pat VVG buveinėje
adresu Vilniaus g. 44-2, Molėtai.
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d1e6b40a2a611e591078486468c1c39/VPxsOSXIAY?jfwid=
f4nne6p8q
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9bc25c404ff711e485f39f55fd139d01/gfZzmOgAcn;
Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017 01 30 įsakymas Nr.1V77:https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/bQMbmQLJnB;
Priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3a7164a10ae111e98a758703636ea610?jfwid=ldesxgz9o
Su paskelbtu kvietimu susijusiais klausimais informacija teikiama, pareiškėjai konsultuojami iki
projektinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų
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aitvarai“ buveinėje darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 17:00 val. (penktadieniais iki 15:00 val.),
telefonais: Nijolė Kimbartienė, tel. Nr. +370 687 34081, el. paštas: nijole.kimbartiene@moletai.lt
Leta Kalinauskaitė, tel. Nr. + 370 686 87305, el. paštas: lkletakal@gmail.com .
Tikslinto 2 Kvietimo planuojami mokymai – rugsėjo 9 d. nuo 8.30 iki 16.30 val. ir pagal poreikį.
Būtinas išankstinis susitarimas.
Konsultacijos pareiškėjams kasdien nuo 9:00 val. iki 20:00 val. telefonu Nr. + 370 686 87305 ir
el. paštu: lkletakal@gmail.com.
Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba.
Per vieną konkretaus veiksmo paramos vietos plėtros projektinių pasiūlymų priėmimo laikotarpį
pareiškėjas gali pateikti vieną vietos projektinį pasiūlymą.

Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ inf.

