KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. VASARIO 25 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2020 m. vasario 25 d. Nr. PAK-9
Kelmė
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto
partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir
priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų
plėtrai kaimo vietovėse“, atrankos.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų,
veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų
vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:
1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:

Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais

Prašoma
paramos suma,
Eur

Sprendimas

1

2

3

4

5

6

7

VPS I prioriteto priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-2
1.
2.

KELM-LEADER-6B-DS-8-42020
KELM-LEADER-6B-DS-8-12020

MB „Nojaus slėnis“
Kooperatyvas „Kelmės
agroservisas“

MB „Nojaus slėnis“ socialinio
verslo kūrimas
Socialinių paslaugų teikimas
kaimo gyventojams

70

67 701,29

Pritarta

60

73 159,00

Pritarta

VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir
kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1

2

1.

KELM-LEADER-6B-D-8-22020

Asociacija „Rojus vaikams“

2.

KELM-LEADER-6B-D-8-32020

Klubas „Čiurlys“

Paslaugų, susijusių su turiningo
laisvalaikio organizavimu,
kūrimas
Klubo „Čiurlys“ organizuojamo
turiningo laisvalaikio ir
aktyvaus poilsio paslaugos

45

44 661,00

Pritarta

45

48 220,74

Pritarta

Posėdžio pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

Nelė Želvienė

Vietos projektų atrankos komiteto nariai:
..................

Vaclovas Andrulis

....................

Vygandas Každailis

.......................

Ramūnas Vaitiekūnas

..................

Alvydas Gerbenis

...................

Ildefonsas Petkevičius

.......................

Dalia Zakarienė

..................

Ieva Jokubauskaitė

...................

Vaida Linikienė

..................

Mindaugas Kaminskas

....................

Vytautas Sirusas

