2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų,
pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros
strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo
19 priedas

ASOCIACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
2019-10-15 Nr. 1
Kaišiadorys

1. Bendra informacija
Vietos
plėtros
strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“, kodas 42VS-KK-15-1-06751
pavadinimas ir numeris
Vietos plėtros strategijos tikslai, I prioritetas „Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę,
remiamos veiklos sritys
socialinę, kultūrinę veiklą, remiant viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą“. Skelbiamas kvietimas siekia
prisidėti prie prioriteto 6B „Vietinės plėtros kaimo vietovėse skatinimas“. Kvietime numatyta priemonė
„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ tikslas: skatinti verslumą ir užimtumą, sudarant galimybes kaimo
bendruomenėms ir jų nariams organizuoti komunalinių paslaugų verslus, diegti alternatyvios energijos
šaltinius, populiarinti esamas ir kurti naujas vietos paslaugas, vykdyti edukacines programas.
II prioritetas „Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant kitų subjektų veiklą, skatinant
inovacijas ir bendradarbiavimą“. Skelbiamas kvietimas siekia prisidėti prie prioriteto 1A „Inovacijų ir žinių
bazės kaimo vietovėse skatinimas“. Kvietime numatyta priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas
skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos
veikloms skatinti“ tikslas: skatinti prie vietos ekonomikos augimo prisidedantį kaimo plėtros veikėjų
bendradarbiavimą.
Kvietimo teikti vietos projektų 800 000,00 Eur
paraiškas biudžetas, Eur
Vietos projektų paraiškų teikimo Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 08:00 val. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 17:00 val.
laikotarpis ir kvietimo Nr.
Kvietimas Nr. 4
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė
Pareiškėjo pavadinimas,
Vietos projekto pavadinimas
Kokybės
atitinkantis VĮ Registrų centro
įvertinimas,
Juridinių asmenų registre esančią
balais
informaciją arba vardas ir pavardė
1
2
3
4
5
1. VPS I prioriteto priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5
1.1. KAIŠ-LEADER-6B-D-4-2-2019
Anglininkų bendruomenė
„Anglininkų bendruomenės veiklos plėtra“
85
1.2. KAIŠ-LEADER-6B-DI-4-6-2019
Viešoji įstaiga „Kaišiadorių
„Ąžuolo SPA“
58
projektai“
1.3.
KAIŠ-LEADER-6B-D-4-4-2019
Viešoji įstaiga „Meno sienos“
„Meno sienos“
53
2. VPS II prioriteto priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio
produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“
2.1. KAIŠ-LEADER-1A-DI-4-7-2019
Asociacija Paparčių krašto
„Bendruomeninio verslo įkūrimas ir
84
bendruomenė
pritaikymas verslumo ugdymui“
2.2. KAIŠ-LEADER-1A-DI-4-5-2019
UAB „Inmetala“
„Bendradarbiavimo principu paremta UAB
60
„Inmetala“ metalo produkcijos gamyba
keliant vietos ekonomiką“
2.3. KAIŠ-LEADER-1A-D-4-3-2019
MB „3 liepos“
MB „3 liepos“ verslo pradžia
56
2.4. KAIŠ-LEADER-1A-D-4-1-2019
MB „Ostvalds fabrica“
„Sūrinės įrengimas“
54
Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

Strategijos vykdytojo vadovas
(arba jo įgaliotas asmuo)

______________
(Parašas)

Atsakingas asmuo
(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)

_______________
(Parašas)

Janina Augustinavičienė
(Vardas, pavardė)

Auksė Lebeckienė
(Vardas, pavardė)
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