Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė
2016 m. rugsėjo 12 d.
Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmai, Akademijos mst., Kauno r
Dalyvavimo atvirame Vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdyje 2016 m. rugsėjo 12 d.
Ataskaita
Atvirame VVGT (Vietos veiklos grupių tinklo) valdybos posėdyje dalyvavo VVGT valdybos
nariai, VVGT nariai bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento direktorė Erika Viltrakienė bei Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lina Gaidžiūnaitė. Posėdyje buvo svarstomi pasiūlymai dėl VPS (Vietos plėtros strategijų)
administravimo bei VPS vietos projektų taisyklių pakeitimų pasiūlymai bei kiti einamieji
klausimai.
Vienas iš aktualiausių būsimų vietos projektų taisyklių pakeitimų, susijęs su ne pelno siekiančių
organizacijų bendruomeninio verslo projektais, su PVM nekompensavimo klausimais.
Ne pelno siekiančios organizacijos siekdamos vykdyti bendruomeninio verslo projektus prie šių
projektų privalės prisidėti 20 proc. bei 21 proc. PVM, kuris nekompensuojamas iš paramos lėšų.
vadinasi iš viso turės prisidėti 41 proc. savo indėliu.
PVM nevyriausybininkams, kurie nebus registravęsi kaip PVM mokėtojai, gali būti
kompensuojamas tik iš nacionalinių tikslinių lėšų, tačiau tokio fondo kol kas nėra.
Alytaus rajono vietos veiklos grupė „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijoje 2015 - 2020 metams“ yra
nusimačiusi priemonę „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir
plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9, kurioje yra veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų
kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2. Šios veiklos srities įgyvendinimui suplanuota
bendra 150 tūkst. Eur paramos suma ir kaip minėta PVM bus nekompensuojamas, todėl esant
tokioms aplinkybėms, nevyriausybinės organizacijos siekdamos verslumo, kurdamos darbo vietas
teikdamos bendruomenines paslaugas prie vietos projektų turės prisidėti 41 proc. savo lėšomis
Posėdžio metu buvo inicijuojamas rašto parengimas paramą teikiančiai institucijai LR žemės ūkio
ministerijai dėl aukščiau minėto klausimo ir kitų VPS administravimui svarbių klausimų, o
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM darbuotojai pristatė rengiamą vietos projektų
administravimo aprašą, kuris bus labai aktualus VVG administruojant vietos projektus.
Susirinkime dalyvavęs Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro
vadovas Rimantas Čiūtas priminė, kad Lietuva yra įsitraukusi į tarptautinį šv. Jokūbo kelią ir, kad
tai gali būti pagrindas VVG teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektams. Alytaus rajono
vietos veiklos grupė gali turėti interesą prisidėti prie Šv. Jokūbo kelio skaidos ir paslaugų
piligrimams šiame kelyje kūrimo, nes Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją gegužės 31
d. įsteigė devynios savivaldybės: Kauno miesto, Panevėžio miesto ir rajonų: Alytaus, Kaišiadorių,
Kalvarijos, Kretingos, Lazdijų, Marijampolės ir Varėnos. 2016 m. birželio 1 d. Lietuvos Vyriausybė
priėmė sprendimą – Vyriausybės nutarimą dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą, kuriuo
reglamentuojamas piligrimų kelių Lietuvoje žymėjimas. Dokumente pabrėžiama informacijos apie
lietuviškuosius Šv. Jokūbo piligrimų kelius sklaidos Europoje svarba, įvardinti numatomi atlikti
darbai ir atsakingos institucijos. Nutarimo priede – 32 šventovių sąrašas, parengtas kartu su
Lietuvos Vyskupų konferencija. Šv. Jokūbo kelio sąraše Alytaus rajone esanti Punios Šv. Apaštalo
Jokūbo bažnyčia.
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