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1. Bendra informacija:
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos
sritys

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija
Nr. 42VS-KS-15-1-06736-PR001
VPS priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2SAVA-2 tikslas: skatinti verslumą ir užimtumą kaime, sprendžiant socialines ir ekonomines rajono
problemas bei ugdyti socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą. Priemonė skirta socialiniam
verslui kurti ir plėtoti kaimo vietovėse. Ja siekiama spręsti socialines ir ekonomines problemas
Kelmės rajone.
Remiamos veiklos:

Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir
senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus
auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas ir plėtra;

Darbo vietų socialiai pažeidžiamoms grupėms (socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir
senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams, mažamečius vaikus
auginančios šeimos, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas kaimo vietovėje.
VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ LEADER19.2-SAVA-6 tikslas skatinti vietos verslo iniciatyvas Kelmės rajono kaimiškose vietovėse bei
stiprinti jų ekonominį kapitalą.
Veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ LEADER-19.2-SAVA-6.1
skirta smulkių kaimo verslo įmonių ekonominio aktyvumo skatinimui. Priemone siekiama remti
darbo vietų kūrimą ir išlaikymą Kelmės rajono kaimo vietovėse bei didinti smulkių verslų kaime
konkurencingumą ir ekonominį gyvybingumą.
Remiamos veiklos:
 parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime pradėti ir plėtoti,
apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų
pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
 parama privačių juridinių asmenų, užsiimančių aktyvaus poilsio ir kita turizmo organizavimo
veikla, verslui pradėti ir plėtoti.
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Veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ LEADER-19.2SAVA-6.2 skirta gerinti žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, didinti žemės ūkio
konkurencingumą bei užtikrinti inovacijų diegimą. Atsižvelgiant į jaunimo kaime mažėjimo mastus,
didelis dėmesys bus skiriamas jauniesiems ūkininkams, kurie yra verslesni ir aktyvesni, labiau linkę
diegti inovacijas.
Remiamos veiklos:
 parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės ir
gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui,
siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
 žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės ir gyvulininkystės
produktų) rinkodara;
 žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų ir augalininkystės ir gyvulininkystės
produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.
 kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba)
rinkodara.
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas,
Eur
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir
kvietimo Nr.

245 319,00 Eur
Nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2019 m. gegužės 17 d.
Kvietimas Nr. 7

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė:

Eil.
Nr.
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pareiškėjo pavadinimas,
Kokybės
atitinkantis VĮ Registrų centro
Vietos projekto pavadinimas
įvertinimas,
Juridinių asmenų registre esančią
balais
informaciją
2
3
4
5
1. VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės
ūkio veiklų vykdymui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1
KELM-LEADER-6A-D-7-3-2019
Vilius Makauskas
Specializuotos statybos veiklos plėtra
85
KELM-LEADER-6A-D-7-4-2019
MB „Tvarkinta“
Aplinkos tvarkymo veiklos įgyvendinimas
80
UAB „Teptukas“ materialiojo turto įsigijimas ir
KELM-LEADER-6A-D-7-6-2019
UAB „Teptukas“
80
verslo pradžia
KELM-LEADER-6A-D-7-5-2019
MB „INMINDA“
MB „INMINDA“ verslo plėtra
75
Rasos Sapragonienės juvelyrinių dirbinių gamybos
KELM-LEADER-6A-D-7-1-2019
Rasa Sapragonienė
ir taisymo individuali veikla bei materialinės bazės
50
stiprinimas
KELM-LEADER-6A-D-7-7-2019
UAB „Vėjo pjūvis“
UAB „Vėjo pjūvis“ verslo plėtra
50
Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

3

2. VPS I prioriteto priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų
2.1.

KELM-LEADER-3A-D-7-2-2019

perdirbimui ir realizavimui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2
MB „Daigas LT“
MB „Daigas LT“ verslo pradžia

Strategijos vykdytojo vadovas

______________

Nelė Želvienė

Atsakingas asmuo
(VPS administravimo vadovė)

_______________

Nelė Želvienė
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